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 تافصلا ىفوأ تاذلا ف اما ناكمالا ءرطب كسلا ىه تامهلالا لئالد نأ ناي ف مالكللا ا

 ل ناسحستالا قماح عتاصلا دوتسو ى ع لالدتسالا ق مالكلا ١

 عشلادزبتونيقويتمالا نقلا - ابل الدتسالا هو ناس ىف ىلوال اذا آملا 114 ١

 : ماعنالا غفانم ناب .ىةناثلاةلأ ملا [؟٠

 ةيادهلاودانشرالا ىلاستدلا ىلءت م هنأ أ ىلع ةلزتعملا جات انابيب ةبناشثل اةلأسملا اك؟|

 راغكلا ١ يا دهءاشام ىلا هت هنا ىلعة سلا لهأ جاصتحا ناس ىف ةئلاشلاهلأسملا اكع| :

 رارؤلا ميكحلاعناصلا دودو ىلءتاينلا لاوس بئادعب لالدتسالا نا ىفمالكلا |١

 غتامطلا مث .ثذاولاثوددحتوكينأز وجمال هنأ ىلع لال دتسنالا ناس ىفلوالاةلأ ىلا ١0
 رامبل عفانمناسب فو رصانعلا لاو -؟يئادعب عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا ناسف ىماكلا 11

 ضرالاىف ىلا« هللا اهتاخا ىتلا معنلا ضعبرك ذو مالكلا ١؟ ا

 .ىلادعت هللاريغ ةدايع لاطنا ناس ىىلرالاةلأسملا ١١١

 هكسقت لاعمال قلارمغ ذرعا نأ ىلع ةنسلا لهأ جاصتحا ناس ف ةش ااكلاتلأسلا |١٠١١

 لايكنلاو مانقلا ليدسنىلء ةيدوتعلابنايمالا هتكيالدبعلا نأن أس ىقىوالاةلأسملا ١؟١

 (ٍ . المأ ةمعنرفاكلا لع هل ههنا ناس ىف ةناسثلاةلأ لا ا؟١

 قامعتدقا نمل الْض' يايا لع ةندلا لا يابا دا .ىفةثلاشلاةلأسملا 1 6 ١
 | : نآرقلا مدق ىلع ةنسلا لهأ جاعتحا ناسب ىف ةعيارلاةلأ كلا اء

 هىتالماا٠ نيالوتا لا نماد أل سراام ىلا هتهنا ىلءلالد سالاناس ىف ةيناشلاةلأدملا ١ ة؛؟

 ٠ هتعبارملاو مواوق ىلع ساق ةاغن جامتحأ ناب ف ةثاانثاةلأس ا (ا؛؟
 هتان وداو ةبقوفلاء نقلت الا لالدتسا ناسي ىف ةيئاثلاةلأسملا ١40

 . رميلا نملض' اكل نا لاك نملال دما ناس ىف ةعبازلا ةلأ ملا ١

 ' ةمهلالا ةئفانم من الا نارب رقت :فونينثا نيولا اوذضتنال هلوت ناس ى ىلدالا لأ ملا ١44

 : هللا قاذع لص-نامالا نا ىلعةنسا الها لالدتسا نايف ةسناثل اةلأ سلا ©

 ٠ هنعةمسلا لهاا وجوربملابلوقلا نالطب ىلءةلزتءملا لالد سا ناسي ىف ةيناشلاةلأملا . ١و

 هنعباوملارءاسالاة مدع نينعاطلاجاصتحا ناس ىفىلوالاةلأسلا ١ ه5 |
 ةمرخاراضاا ىف لسالا نأ ىلع جادتحالا ناس ىفةداشلاةلاملا 4 ١

 ءاضعالا ىلا اهةفانم لوصووةيذغالا منه ةضيكن اسي ف ةثااشل ةلأ لا اهالأ
 ةعيديرارسأو ةسعمكح ىكعىدئاا ىف نيالا ثودح لامتشا ناس ىف ةعبارلاةلأسا ١ هه |

 رمانلاورم 1 !ناكما ىلع نيالا ثو دي لالدتسالا ناسف ةسماسلا ةلغ لا 61
 رعبا نعزعب ا ةبقلا لامعالا نمرمتلا نمددضيام اسف دالاس ل

 هن« باوملاو مهلوة ىلع نيمعت ابطل لالدتسا ف وناسنالار ع بتارمناس ىف ىلوالا ةلأ ملا اة
 ٍذ اشدلمال ٍديعلا نأ ىلع*اهقفلا حاصتح اناس ىف ةثلاسثلاةلأسمل ١54 ا '

 مولعلاو فراعملا ماسقا ناس م ىف ةئلاشلاةلأ ىلا ا

 0 .هجكحو هللا ةردق ىءولجا فانه ريع ستو ريالا ةةلخج لالدتسال [ناب ف ةيناشل لأ - ملا ١الا

 93 , الان ان-الاو لدعل !اي مب هنا نا ىلا تدفوة لئاضء ناس ىف ىلوالا ةلأ د 1 77| ا

 , ابعت قفا لغم ايعال زكا قمنا لف تةلزتءماو ةنسلا لها اضفت ا ةثلاثااةلأسملا ْ 1 ١21

 ١١ قينئارسن الر ةلانا ىلع هنعدقلا ضر ىفاسشلا حاجتحا ناسي ىف ةئلاشاةلأس لا 84 8 ا
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 هقيضض

 (ىزارلار فل اري سفن نم عبارلا زكا تسرهن)

 «(ةنتا الا لد :املااهقودعرلاةروس) © ١

 عئاصاادوبو ىلع اولا لاو - أيلالدّسالا ناس ىف ةمناشلاةلأ سما

 إ مناصلادوبو ىلع اهلا وحأو ضرالا ةقاخج لال دتسالا ىف مالكلا 8

 عئاصلا دوو ىلءتاينلا ةنتلخ ئ ادعي لال دّسال اناس ىف ىلوالاةلأسملا 4

 ةيكلفلا تالاصتالا لجال ثداوللا ثودح نوكينأزوهيال هنأ ناسب ىف دوالاةلأ لا 5

 هتمكحو ىلاعت هللا ةر دق ىلع دعرلاو باصسلاو قربلا ثو دي لال دتسسالا ناسي ىف ةئلاس اهلأسلا 15

 لاعفالا قلخ لأم ىلع ةئساا لهأ لالدتسا ناس ىف ىلوالاةلأ سلا ٠
 المأىثلا -|ىلانعت هيلع قلطين زوجي ل ههنا ناب ةينانثا ةلأ ملا 0
 ملا يالهناذيملاعىلات قانا مهاوق ىلء ةلزتعملالالدتسا ناسي ف ةنلاشل  ةلأس كلا 9

 انهنعباو لاو :وينااىركنمتاهش ناس ىفمالكلاا « 1

 ىلاعت هنا لءزئاج ءاديلا نا مهلوق ىلع ةضفارلا لال د شا لاب ا ىف ةسءاحلل ةلأ ملا
 مالسلاو ةالصاا هملع هون ىلع لالدّسالا ناس ىف مالكلا|

 * (ةين ال1 لئاس هنو مالسلا هيلع ميهار ,اةروس) «

 ضارغالام ءالعمىلاعت هلا لاءذأ ن ا مهأوق ىلع: ةلزتسملا لال دتسا ىف ةمئانل الأ ملا
 ريجلالوملالاطبا ىلع ةلزتسملا لال دّسا ناب ىف ةعبارلا ةلأسملا
 ىلاعتهنا اوهدابعلا لاعفال لالا نأ ىلع ةنسلا لهأ لالدتسسا ناس ىفةثلاشلاةلأ ما
 ةيفيقونال ةيحالطص | تاغللا نا ىلع سانلا ضءب لال دّتسا ناس ىقةيناثااةلاسا

 ةصاخن ررعل ا ىلا لس سها دجت نأ ىلع ذي وسيعلا لال دّسا ناس ىف ةثلاشلا هلألا
 ىلا عت هنا نم لالضااو ىدها نأ ىلع ةئسلا له ألالدتما ناب ىف ةعبارلا ةلأ ىلا
 ميكملا مناص ادوجوب ةدهاش ةيلوالا ةراضلا نأ ناس ىف ةنئاشلا هلأ لا

 ةيواربغ ن«بونذلا ارفغي دق ىلاعت هنا ىلع ةمسلا »أ لال دّتسا نام ىف ةعبا رلاةلأ ملا
 هسفن لاعف !قلاغ دعلا نأ ىلع ةلزتعملا لال دنس انام فىلرالاةلأسا
 اهتةمق ناس ىفو سفنل اوه ىلمالا ناطشلا نأ ىلع لالدتسالا ناسف ةمناش اةلأ لا
 راتخلا ميكملا عئاصلادوجو ىلعاللا دما ل ال دل ناس ىف ماللكلا
 ىلاعت هنا قا ناميالاو فكلا نأ ىلع ةنسلا لهأ جاصتح نا ىف ةنلاشلاةلأسملا

 «(ةب ”الالئاسملااهفورخل اةدوس) «

 هلجأب تموهف لة نم نأ ىلع ةنسلا له أ لال دتسا ناس ىف ةثلاشلا ةلأ ملا
 راغكملا بولت ىف لطاسلا قلذي ىلاعت هللانا ىلع ةنسلا لعأ جاصتحا ناس. ىف ةمئاسشلاةلأ - 0
 راتلاعناصاادوجو ىلءةيوا هلا لاو الابل الدتسالا ىف مالكلا
 رانا عناصاادوجو ىل<ة. ضرالا لاوح الاب لالدتسالا ىفمالكلا

 هنعءباوطاوئث مود« نأ ىلع ةلزت» ما لالدتسا ناس ىف ةمناشلاةلأ لا

 راحل اعناسلادوجو ىلع تاناودلاهذهاةنامالاو“ امحالا لومي لال دم الا ىف ءالكلا

 ساسنلا لوو غنا ذا ىلا سانلا اهنا نمي ال هنأ ىنع لالدةسالا نا ىفةيناشلاةلأملا

 ةنساسحلا هام ف بذكلا نأ ىلع لالدتسالا ناس ف ىلوالاهلثملا ٠

 «(ةيثا الا لئا لا منولضأ!ةروس) ١١
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 برعلا مالك كلفلا ىنعم نابي ةثلاسشلا ةلأسمل ه.هأ
 لكلا وكلا تاكرح ىف سانلا فالتخا نا ىف ةعبارلا ةلأسملا سيل

 .مماكم فو فوكلا لهأ نامز ىف سانلا فالتخا ناس يف ةعبارلاةلأسم ا
 هنالثلوصأ ىلع ةمامقلاو ثعبلا,لوقل ارا دم نأ ناس ىف ةماسملا ةلألا
 'لفغااو لهم قلع ىذلا وه ىلاعت هنا ىلءةنسلا لهأ جاتحا نابي ىف ىلوالاةلا.لا

 | د.ءلا ىلا ض رسولا الا اورفكلا نا ىلع ةلزتءملا لال دّدسا ىف ةمناشللاةلأ لا
 ظ رفكملف اش نمو نمؤماذ ا نخ ىلاعت هلوق دئاوذ ناس ىف ةثلاثلاةلأسملا
 هنع باول او ناكملاقرمض<ىلاغت هنا ىلع ةهش اا لال دتسا نا ىفةناشلاةلأ سلا

 لعفاالمقنوكتال ةعاطتسالان ا ىلع ةنسلا له حامتحلا ناسف ةرئاشلا أملا
 ' هنعءباوحلاو مهاوق ىلءءاسن الا ةمصعىف نينءاطلا جاصت-ا ناسي ىف ىلوال الأ لا

 مالا اذهبهدهس ندع فوو» نثر ةأااذن اناس ىف ةمناشلاةلأملا

 5 الم أءاسنالا نم ناكل هنن ةلااذ نأ ناس ىفةثلاشلاةلأسملا
 «(ةبثا الا لئاسمل اهيفو مالسلا اهيلع يه ةروسإل «

 مالسلا هملعءابرك زةصق دئاوف ف لوقلا

 ىلا ته ! مالكمدق ىلع ةنسلا لهأ حامتحا ناسب ىف ةيئاثل اةلأسملا
 هنءباوحلاوءا.سالا ةمصعىف نعط نم حاحت- ارب رقت ىف مالكلا

 0 0 هم ' الا لد اسما اهيقو مالسأ  هملع هطةروس) *

 و رشولا |صور م م ١ شرعلا ىلع سلاج هلال نا ةهبشملا ل وقلاطب اى ةينايثلاةلأسملا
 : للام: هللاود ىدانلانافرعفكى ومنا فال انا ةسداسلاةلأساا

 هنعبا اوما رعد سيل ىاعت قنا مالكا ىلءدل زتعملا لال د سا ناس ىف ةعساستلاةلأسملا

 وسلام | نير ياس وللا و رح تسال كدسَو ت اا. ىردص ىلع رشابر ىلافت لوقف مالكلا
 ا واميلا ّدصنو ا ىردصىل حرم ابر هلوق ىف ىف الا لصقل

 ىردص ىلحرش !برهلوةىفثااثلا لصفلا
 ىلا ا 0 :

 لطلاب ربع ا ىردصىل حرم“ ابر هلوقىف عبارلا لسفلا

 ا ردصلا حرش ةقيقح ناسف سماها لصفلا

 ب . الاهذه نع اعالا ةمقب ةبى عباسلا لصفلا

 ةوظع ”رلضق قطنل نأ ناس ىف ىلدالاةلأ ملا
 تاوواؤلا لا وح أب عئاصلا تاسثا ىلع ى .وملالدتساناسب ىف ةعياسلا ةلأسملا
 نوعرفةر هءددع ناس ىفةيناشلا ةلأملا

 عرشلانالا :ةمئبال وولا نأ ىلع ةنسلا له جامتحا ناسي ىف ثلاثا ةلأسملا
 «(ةملا الالئاس !!اهمذو مالسلاو ةالصلا موملع" اينالاةروس)*

 ةنع باوحلاون رارغلا ثودد مهلوق ىلع ةلزتعملا جامتحا نايف ةثلاسلاةلأسملا
 لاحم ا ىلا ىذغ؛نيهلادوجوب لوقلا نأ نأ ىفةيناشلاةلأسملا
 لعفيامع لدسبال ىلاعتو هنا هلا ىلع ةلالدلا نا. ىف ةمناشلا ةلأسملا
 ةدهلا لعنم ةذيئناس ىفىلوالاةلأسملا
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 انهنءتاوحلاريرقنو لسو هلع هللا لصد. ون ىركتم هش نم ةبشةياكس ىف مالكا

 رفكلا ةماكب ظفلتلا هدئءزو < ىذلاءارك الا ناس ىفةعبارلا ةلأ ملا
 رفكلا ةماكب ملكشلا هركملا ىلع بحال هنا يل ءلالدتسالا ناس ىف ةسداسسلا|ةلأ ملا
 لمشءالامو لاعفالا نءهملعهارت ال لب ةيام ناس ىف ةنماشلاةلأ ملا

  بانااوهنامعالا ل# نأ ىلع لال دة ءالا ناس ىف: رشاعلا هللا
 «( ةين ةمناالا لثاسملا اهو لش ارسا قب ةنؤعإ

 ءاريسالا ةمضمك ىنفالدخإالا نا .ىفةيناشلاةلأ ملا

 ردّقلاو ءاضَقلا للكس ىف مهاوق ىلع ةئسلا له أ جاصتحا ناس ىفةيناشلاةلأ ملا

 . مهلا لب لقعلابتيذ . ال رعلملارك.ش بوجو نأ أ ىلعةئسلا لهأ لالدساىف ةثلاشلا ةلأ ملا
 ةدارالا ىف ميهذم ةرعج ىلع نا لهأ لالدتسا ناب ىف ةينانثلاةلأملا

 ةظاغملا ةفرطاوه لفل! ىف لصالا نأ ن اسىفةيناشا اةلأ ملا

 نيل ورنا 7 هثع باوملاو مهاوق ىلع نمانقأ |: افنجامتحا ناس ىف ةسئاشلا لأ لا

 ال وملاو ضارغالاب ةلاعم ىلانعت هللا لاعذا نأ ىلعةلزتمملا جاتا ناس ىف ةمناشلاةلأ لا

 . رافكلا نمناميالا دار ام لات هنا ىلع ةنلا لهأ جاصتحا نايف ةئاشثلا ةلأسملا
 هريغ ىلع نانالا لضف اهب ىتلا معنلا 0 ذف مالك. ||

 ةنعءباوحلاوءامن الا ة«عؤنينعاطلا نفد ىفةثلاشل اذلأ ىلا

 هلل قمقو الا ىصاعملا نع ةعدعال هنأ ىلع ةذسلا لهأ جاصتحا نان ىف ةغبا ارلا هلأ بلا
 هن الارغلا نآرقو ىلاعت هلوقدئاوف نا ىفة ام اةلأ ىلا
 ةيئاهسملا ضاىهالا نمو ةءئاحورلا ضاسهالا ن مءافش نأ رقلانأ ناب مالكلا

 ةيكالاح ورلا نع كنولأسن و كاسة هلوق ىف ةروك ذملاح 0 !!ناس ىفدوالاةلأ ملا

 مب الاءذهىفةررك ذملاح ورلا ىف ةلوقةم.الاوقالاريئاس ركن ىف ةيناشلاةلأملا
 ناينيبالا ةَق.ةح ىف سانلا هاذمح رشف ةثلاثلاةلأ ىلا

 ندبلال حاد فدوجوم مسج ناننالا نأ. نيلئ الا به اذم رمش ىف ةعدارلاةلأ ملا
 لقعلا ةهج نمسفالا تشم لئالد ناسف ةسماملن ةلأدملا
 ةسوسلا لثالدلا نم مس ثسدل سفنلا نأ تاسثاىف ةسداسلاةلأ لا
 هذعباولاو قولخت نآر غلا نأ, مواوق ىلع ةلزتعملا حاحا ناس ىف ةاشلاةلأ ملا
 نآ رقاازاعا ةيفكن انس ىفلوالا لأ ملا

 مالسلا هيلع ىمومتازدتم نمنآز لا ىف ركذام نان - .ىفةيناثلاةلأملا
 ٠ (هين الا لئاسملا اهفو نوكحا!ةرود)

 اننلم ةمعنو مالو ةالصا! هيلع لوسرلا ىلءةمعن باَحَسلا لازنا نانا ىفةثلانل اةلأ ىلا

 مال اقم لاطب انفو ىلا هنن ةيداولا اود |نيذلا فد اوطلا ناس ىف ةمناشن اةلأسملا

 تاما ركلال وقلاةصص ىلعةنفوصلا ة لا لهأ حاحا ناس ىفةسداسلا ةلأ

 جاردّسالاو تاماركلا نيب قرغلا ناس ىف ةعب الا ةلألا
 المأاساو ةنوك فرعي له ىلولا نأ ناس ىفةنماشاةلأملا
 اهمدعو لاعفالاةداراىف ةلزتعملاو ةنسلا لهأ بهذم ىف ةثلاثلاةلأ ملا
 ةنعباوملاو مهاوق ىلءاوشمو دما نأب نيلث اقلا جاستح ناس ىف ةعبارلا ةلأ ىلا

 يا





 هاو .ونك

 ةقطان# احا بكاوكلانأ ىلع انيشنب لعبا جامتحا ناسي ةسداسلا ةلأسما 5
 دور ءأا عم مالسلاهملع ميهاربا ةصق ةمفدك ناس فة :اننادلألا هذ +

 مالسلا هيلع ىيهاربا ىلع تدرب ف .كرانلان اناس ىف < اناائلأدا هربا

 ١ مالسلا اموماعن اهلسو دو اد ةصقن ا. ىف ةعدا رلاةلأسملا ه٠
 مالسلا هيلع بويا ةدق ناس ىفىلوالا هلأ لا كلتا

 مالسلا هملع سذ ةوبة_هقناب ف ةيناثلاةلأسملا ها

 هنع باول اوءامدنالا ىلع تنذلازو عنمجاصتح ناس ىفةثلاشلاةلأسملا 0 ؟
 ةداعالا ةءغكىفالتخالا ناس .ىفةئلاثلاةلأسملا هء١
 .( الا لئاسملا اهينو م -!ةروس) ه 65 غا

 هنءباولاو ئذ مودعملا نأب مهلوق ىنعةلزتءلاياصتح ا ناب ىف ةسماملا ةلأسملا 00

 المأ ىلعا اى ارغلا كلت هلوشب هنءارقءانثأ ىف ماكت له مالا هملعهنوكىف ةناشلاةلأسا ه1
 ه(ةنا الالثالااهفونونمؤملا :روس) « «41/

 اهتاىموناسنالاة فاش راو دأ ىف مالكلا « 5
 «(ةين الا لثاسملا اهو رونلاةرزس)» 11

 المال لا مسءااهيلع قلطأيي لهةطا وللا نا ىف فالح الا ناس ىف ىلو الا ةلأ - 0 41 4

 فذقلاد دعت مكح نابي ةيناشثاةلأ د 1 <

 فدقلا مسي :ام ناس ىف ةثااشلا هلأ ا

 كفال ابا صم ةصق ناس ىف ةعبا راذلأساا د:

 مالسااهيلع ىلا جاوز ار ئانس ةشئاعاميتاضن ىتلا لا هكنا ناس ىفةعساتلا لأ 10171

 اهنمةدعاو لكملار اذا مكس نا فو تاروعلا ماسقأ ناس ىف ةمناشل ةلأ سا 15

 لوصف همذو ضرالاو تاومسلارون هنناىلاعتهلوق ىلءمالكلا +
 ىلاعت هلا ىلعرونلا مسا قالطا فلوالا لصفلا

 ثيد(لااماذنيه تيقتامالمل ادلع 4 هلوقريسغفت ىف ىناثاالصفلا ٠
 ليشتلاةسض.كك حرش ىف كلا ثا اىلهغلا 41

 بلأو لو حلولا رطل نو 00 4
 تاناويملا تاك اردا ناس فمالكلا 41

 تارك مست / نوب 24 م

 عبارلا هزالا تسرهخ مت
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00 

 ار ان تا الا لصغي ضالار د. هلوو ههصّ اوهلا عفر ىذا نوكحي نأزو يو ضرالا ْ :

 1 عجدمعلاو دءعلا» ءأ ارفلا لاهو بهأو باه !لثءد_عو داع لاق داع عحوهو نيطاسال ادمعلا ىدحاولا | ا َ

 ّ'؟

| 

 هنوك هةدا ارا سدا هنللءاف شرعلا ىلع وتمام ةوقامأو ه ءلاسمالا كلذ, .ةيكتوفرعيالوريبدتلا |

 'ئشا ا كلذ نوك, نأ بحي و عنا داادوجو ىلع ل ديامرك دن الاوذ_ه. نمدوصقل ان ال نسر ءلا ىلعاَر هلم :

 انضدأو هلع هيلال دّمسالا ن نك ع فدكف شرعلا ىلَعَر زفت ىلاعت هنا ىأراما دخن او امولعم ا ده ثمأ ا

 ىعلدبلب , هلالج ةناعو فاح لاكي رعشتال كل ذناالا شرعلا لءاَرَةّت سم هنوكه ده اشر نأ ريدا
 تحوبكلذو هلال! هذ مراعمت ةلااا ذهب ناكام هنا ىلع لدياذ_عفاضي ا وزياساو ناكملا ىلاهحاشحا | ٍ

 لكما انو سمرا مان رططماجو ع «ناكمنا ىلع ل ديدن الار هاافذ اجو عالا دب ءا ىتسالااضياوريغتلا ||| ||
 نَْنأ عي اهل اوريبدتل ارةردةااورهقلان ماسالا ل ع ىلعمو اود ءادارملاناتدشف لاب هللا نعل

1 

 "ا دغن الف لاة<-' هواش ءدضإامدومعلاو داو .علاو مضقو مضقو ميضقر مداو مداو ميدال_ةمدؤهغلا | ْ

 ْ لاوخ أبو تاومدلا لاوح أ, لدّتسساىلا» .3 هامل أ 6 املا هل 1 0( مهناسعف هنو دةعناوناك اذا هموق 00

 ١ امنورتدعري_غتاوعسلا لاو أب لالدتس.لا ام ثاستلاكاوحأبو ضرالا لاوسأ وردشلاوا نيعثلا ا ١

 | اننايعال كلانهاه راقي نوكين أل كسب و ىلاهلاوذلا ىف ةسفقاو تسب ةيظعلا ما تالا هذه نا ىئعلل ْ ١
 || بحول نيعمزعح ىف مسج لوص- بجوولو ة.هاملا مات ىفةيو است ماسح الا نا ل ونال |نيسهس ولاماوذلو | 6

 ريغفرصلا الدنا كلذ ىف ةضرتءملاز امحالاو هانا ملال الخلا نا ىفاشل اوزيل اكل ذ ىف م لكل اودحا]|
 : ةروريشزابغالا عيج الز بسيسو يعمزساف من لوول بج ووقؤلووا شمالا هو ةمه اذ :

 | هياذلابجاوامأس ماهو أهزاساىف ةيكذفلا مارجالا لوصح ناتثذةهباشتءاهرسأي زاسالانأ[|
 : ىنمالكلاداعلالاو هتك د ءالو وقال لد دباب الق حان رصالوخ سوس ذباللب | 1 ش

 : لجال ةملاعلا اغز | اى ةيكلفلا مارجالا لاقي نا تددف لا وهوه ةدامالام ىلارورملا مزلو ظنالا كلذ | 1 ْ

 نا ىلعاضيأ ل ديورذاقلا رغاقلاهلالاذ وو ىلعر هاه ن اهرب اذ وفلان اهفقوأ سدقتوىلاعتملاعلارب دمنا | ظ

 هناذإرِيلا كل ذ ىف فوه نوكي نأ عن ءال نيع هزي ىفالص اح ناكول هنال يس صقتشالو مسج سيهلالا | ظ ١

 نوك ناوُدب الؤدناذإني_همزي-ىفهلود- نوكي نا عنتمف ديو تما شرسأب زاسالا نا انمامله.علو ظ 1

 نع كفذتال هن اذو ثدحم نيعملازئاب هصا هداف ثدحت و عفراتخل | لعافلانل ص - ام لكو صدم صنم |
 الدواب داح ناكنا ْنيءملازم1 ا الصاع ناكول هلا تد :ثداحوهفث دانا ء واتيالامو صانمتخالإ كلذ ظ

 || وذ ةوعت قادودت و ىل ات ناك ولف ءاهسو عذ 'لاعسان كك اضن" آو ة عل اوزيللا نع لاهم ىلاعت لا تنشف لاحم

 ٍ امتنع ناك ان لكلا ورتدعريغيتاوعسلا عفر ىذلا هلأ هاوق تحت لخ دف تاوعسلا لبن مداخلة

 امأ قوذةهح نعاضهزتمهلالا نوكب نأ تحودآةنآ الاوز_ه مكحيهلالا اظفح ىلا حات# و هت ةهد قون ةهع /

 هوز عنو ىو دع ري اوهسلا فو مملاو أس مالكها لولا لاوقأ يف .وزن وت ١

 ريبغب اهمورتتاوهدأ | عفر ري دقتربخأتو دقت هب 7 , الارب رق ىف نسا لاه قاشلا دامعالب ةعوف ره ىأ أ

 ناثلاثل اوزئاسريغرتخ أتلاو ميدقتلا ىلاريصملا ناكر هال ىلع مالكا لج نكح مااذا هنا لعاو دع 0

 فاه ل ب ىلعد. اياواولاه اه ارئال انكلو دع تاوعسلل ىأ ةيئم دع ريغب ىئعملاو دمعال ةغدا_ نورت وق ا

 رداع ا ىلا عت هنال طوقا اًةءاك ف ليوأتا! اذ ء«رابمورال مكتاكلاواسين دلاب طم دحر بز نم لد وهو ظ ٍ

 تاومدل ان الاي هنالةخلا تيثاملووركذامدارم اتاكولورداااهلالادوحو ىلءةحنوكما مالك اذه ||

 نمسح رخآ هو هيف ىدنعو هلآلا دوجو ىلع معو ةلالد ”ىأف فاق لج ىلع هر . مطب ظ

 ةردةبىلاعلا واى ةققاو تيقبامنا ماسالا 2 هنا ىلع [ةللددقو هءلع دوعيام دا علنا اوهو لك | ْ

 قفدعاواىأامورتدع ريسغي *اهسلا عفر هنا لاقي نا حن ىلاعت هللا ةردق وهاهد_عن ركيد تن سو ىلا تهل ظ ْش
 كلذ نوربالممناو ىلاءلاوذس ا ىاهأا هاب اوهريبدنو هظفسو ىلاعث هلل !ةر دق ى «دمعلاكل:ناالاةق قطا ظ 3
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 «(ةيكمتااثالثوتومبرأدعرلاةدوس)و

 نايلي يلا ا دم ىه

 0 ار ميحرلانعرلا هتنامسب (#

 ( لاهو مل- ءاهلئاان اا: هم امهذع هللا ىضر سامع نبا لاه ظافلالا:ذ_هقانملكت دقان اناللعا (نونم (نونمؤرال

 مصاعم_ونم ةعاجب اهمفنو امهريغو ىءاس 0 ظ
 ادع ءاطءأ ىذزلا بانكحلا ازهو ناتكلا تانآ اهما لاه مث رملاةامسملاةروسلا ت انآىلاةراشا كلتةلوقو

 نمو هريس قالا هلوقوا ديم كب رنم كل. ءلالزنأ ىذلاو هلوقو رهدأ|هحو ىلع امقان ا عو < لع هلزني نان ا

 ناكلالاو هللا دذع نم لز ان ريغ سامقلاب طين" :ىلامكحلالاةف سامقلا قفة الاءذع كلت هنااا
 نا تدشةرفكيال عاجبالابو نورفاكتلا مس هك تاو اف هللا لزئأاع مكي لنمو ىلاعت هلو ارفاكمي مك ل نم
 ىذلاو هلوقنا ل اي[ و اةناببسو كلك 311م تالزانشاما .ةلاءتدلطلا مكانا

 اذاو اقع نوك ال نأ بجو هنا هلزم ملام لك هللا هلزن امال ا قدحال هنا ىذدقب ىلا كلا :رنم كَ هلا لززنأ

 نايهنع نوم سايقاا وددثءولالضلا الا قا دعب اذا ىلاعت اول الط انو كر نأ بجو اح نكي

 سايقلا هيلعلدىذلا مكللا ناكسايقلاب لمعلا, مانا هنال هللا دنع ن ماضيأ زان سا.ةلان تمثملا كسلا
 هينونمؤيال سانا [نانيب قل -اوهملسو هلع هنا ىلص دج ىل !ءلزتملا ناىلاعترك ذااو هللا ددع نءالزان

 مو شرعلا ىلع ىوتسا متانورت عرب غب تاوعسلا عفر ىذلا هللا ) ىلاعت هلوق « ديدتااو رزلا لس ىلع أ ١

 1 ىلاعت هنا ٍل-ءا (نونقول مكبر“ اةلب مكلعل تان الا ل-هغي هال ارب دب ىب مسسم لد ال ىر < لكر مذلاو سمدلا ظ

 لئاسم همقو هناالاهذهوهو داعملاو دمحو تل ا ةمص ىلع ءامه..ةءركذ نون ءؤبال سا نارثكأ ن ناركذال |
 دمىذلا وهو هلوق لل دب هرب تاودسلا مفر ىذلاو ادت هللا فاش كلا بح اضلاه (لدالا نأ ام از

 صرالا



0 
6 : 

 ' :ىلاعلا راف 1!تا مثلا وت ةيكتلفلا مارخالا ءاقيا قانغردقاك لمت هنأ مؤلكلا لضاخو درفنخبلا ْ

 نان نع ناش لغشدال ثيدحج ىرثلا تحتام ىلا نشرعلا قوف نمرب دي نأ هنكاكو هنعنيزجباع قاخلا ناكناؤ

 ْ ىلا ههنا هور ىل_ءءاقللا ظفلي كس منادكالا ع نمو أش نعنأش هلغشيال ثدي قلللا سا كلذكف |

 أ ىماور اههف لهو نمرالاةمىذااوهو) ىلاغتهلوق «اراوطأو ارا م باك !!اذ_هىف هرب رق 0 دقو

 ف (نوركف موق تان ال كلذ فثاراهنلا ىلاالا ىشغي ينل |نموز اف لعج بارما لكن ءدارابنأو
 تالسعاو ضرالا3مىذلاوهو لاقف ةمضرالا لئالداازب رقت انهفدرأ ةيواسمدلا لآ ال دااررقامل ىلاعت

 ِكلَذَن 'اكراصءراد.ةمو هم دارت اذا" ئثلاْنالوالا هود و نماهلا - او ضرالاه.ةاذغ لالدتسالا | 1

 ةدت ضرالا لء- ىذا اوه هناصس هنا نأ ىلا ةراشا ضرالا 3 ءىذلاوهو لوقف دمرادقملا كا ذو محلا | ْ

 .ْن ١ الاوداممارادةمديزاضرالا نوكن اد لع لمادلاو صقنا الو ديرثا ال هك ل_داما نيعمارادسةملا كذب |

 | رةةمريدقتو صيصختب نوكينأ بال نيحملارا دما كالذي هصاصتخلاف هسقن ىف ركزت اس يم هنم قنا :

 ىلاعت هن أب رعشي ضرالا 3 ىذا اوهو هلوةذ٠اهدنمْكر دالام ىلا طسبل اوه كلا مدال اركيونأ لاق قاشلا |
 هيلعن ر الا ىضامامحر أ اكول ضرالانالءاهّدنم ىل_عرصبلا عقرالا هظعام ضرالا م < لدعج | أ

 تيهذف تدبلا تحت ع 0 نماضاحدواه 35 ةزودم ضرالا ت نأ اكموق لاق ث ثااشلاو هب عافتنالا لكما 2

 لوقلا اذهنالسعا اذكو | ىهدااهل لاّقف سدقالا ثنءلادنع ةعق تا تورخالافوادكواذك | ها

 اهاحد كلذ د_هد ضرالاوهلوقب هماعاودت>!لولا اذه باعصأو ةركال هعط م ضرالانلق اذا ياسا ظ

 | اولاكن اف هيف ةرباك | نكي فكن ةركضرالا نا لئال دلاب تبث هنا لقال نيه جو نم لكس لوقتلا اذهو |
 اكاد ةركلاو ميظع مسج ضرالا نأ ل نالانلق اهدم» نكع فيكم: امن .وكف امي صرالادمهلوقو |

 ||| هقال_ءىفالا لد ال مطسا انبي وهدا لصانملاتواُعتلا رمل ساده شنان ةغلق لكنك اةياعف ْ

 ىناثلاو انههكل دكن اهلعنو تم نما كاوو ءملاعلا نا عم ادانو أ اهلهقنا دانو ؟لايملاو لاه هناك رتالأ |

 امولعمادها شمام كل :ثركب نأ هنف ُُط لاو مئاصلادوجو كعاهبل ديل تك ذاق د هي , الادزه نا | 0

 نكميالف سوس الودد اشد رمغصأ تببلا تق عقلا ركو عئاصل دوج و ىلع هي لال دّسنالا حد ىتح أ ظ
 لالدتنسالا لئالدلا نم ىناثلا عونلاو هانركذاموه قدا لد .وأتلا نا تيثف عناصاادوجو ىلع هي لالد: "يالا ||

 ”لقتنمري_غاهز اح أ ىف ةئقا ةتان'اهقوف نءىءاورامفىل_هجو هلوقب ةراشالا هيلاو لالالا الإ :

 دوخو لعلام + ادوبوب لالدتسالا نال ءاوانركذ اهدار 1اوهّمسسر ًاودتولا اذهاسرلاةباهنك اما نع | |

 نوداهدت اود ضن ف ل 1ك 1لو دف ةدحاو ضرالا ةءسطنالؤالا هوجو ند مب ك1 رداقلا عناصلا |

 قف تاكراصلا نالت داو وامن الابط اذه ةنفنالغل ]تلا ميكشارداتلا قد را دال ضعبلا |
 دهاشباك ارجٍباةننف اهيف سعشلاريثأ:ى ويم اجرلام طر راد وات تناكف مل اعلا نم بناخلا اذه
 امناواولاهلاسطا هذهتداؤو بسلا اذسهلف ةسملار مم لقي :دروغيناكءاملا نام عاقتلا نوكأ

 مدقالارهدلا ىفف ناكّرهتض امض. ضو سعشلا حب وأ نال لاعلا نم يناخلا اذ- هىفال_ماحراكلا تناك
 ناكف نضرالا ىلا برقا تناك مض.طح ىف تناكم سعثلاو لامتلا ساحق سعتلا ضرض- ناكحا
 راصلا تناكلامشلا نناخىف ضيفا ناكني تا وطرلاٍب ا ذْغا بجو هن ةنودسأ | ٌةَدْسو ىوقا نيضستلا ظ

 ىلار اهلا تاقالا ب دولا تناج ىلا ضضاعاو لامعشلا بناجىلا والا لت امن االاو لاهشلا ىتاس ىف |

 نمت .عضود»و بابلا اَذهىف موقلا مالك صاحا ذه لاعشلا ناجى لاسبلا هذه تقف ب وذلا بنا ||
 ضعب ىف لالا اذه لدح ملف ماعم أ اهياع سعثلا ع وكوو دافور ملا فنيطلالوص-نالوالا هوجو

 | ناكفافاسفاف اسةعوضومزاخحال ا كلت تناكل ايلا ضءيىفدهاشنان اوهو ىبا لاو ضعملانودناوللا | ْ

 هورك ذىذلا بسلا نمس.كرتلا اذهل «لوصخ دعم و ضءىلعاهذهد عوذومذ :ردك تانيا ءانإلا
 سما جوا لقتنا ىذلاثقولا ءاذاه قي ناللوكللا كوادر ةتسنرك الا سعشلا حج رامات

 ممم م ا ا ا م

 ْح ار )>2



6» 

1 

 نيعشلا لا وجأب لالدةسالاامأو « هيلا حايتالا ىفو هرب دت ىف هظفح ىف ىرثلا تحتام ىلا رعلا قوق

 | مالكحلاادهنال_ع ءاو ىعص لحال ىرحج لكرم لاو سهلا منو ىلاعتو هناصس هل رقوهفرمتلاو

 ظ 0 ا هل صاحورهقلاو سءتباا ارد*وهلوق لوالا ةلالدلا نمنبعوت ىلع لمشا

 ٠ | كرما هلباف مارخالا هدف "هلثاتم ماسالا نال كل د مارحالا ذه تاكر رغاشلار داقلا عذاصلا

 | كالتنم ةداح او لكن ااضيأو صد نم هلدبالن وكس !نودةمت ءادلاةكرطاباهصاصتخلاف نوكسسلاو

 | ةّئيطيأ ا ةكرخلا لوي نم دنع اسال صصخت نماضيا دب الف ةعرسا اوءطمل | نم هذ عم ةمفمكب هت تاكولسا
 | لالعبلا ىف بولس الا رسجق ةرضتا بنان فارتعألا نو اذ صو تاكسي ةطولخم تاكر ساهانعم

 ' ناودو تلاثلاهدبولا حجم نماضي أ همف تب الرع رخ الازيملا ىف ن كسلا و نيعملا زيا كلذ ىف دكر لوص ل

 ظ | ةدملاب ب هد ,واستءاهزاو داو اهتادوع له هحو ىلع ةصوس# ياست اك !او تاكرذسا كالترب دقت

 : | ىلا ةلئاماهضعبو ةببر غم اهشعبو ةيقربشم تاك را كلت ضءنثا عبارلا هجولاو ردم نم دب الف ةسع لاح

 | لئالدلا نمييناثلا عونلا ه ةغلاب ةسمكحو لماكردتبالا َمبالاضي ا اذهو بوذا اىلا هلئاماهضعبو لامثلا

 | نونا ون امس عشلل ساسع نبا لاه لوال نالوق هيذو ىمم لجال ىربي لك هلوقثي الاءذه ىفةروكذملا
 | كاذكو ىرخ ًارهشأ ةسىابنم داو ىلا ىرخأ ةزرمدوعت هن منرهشأ ةّتسف ب كل ذو لزنم اهل مول لك الزئم
 أدحاو لككر دق ىلاعت هنا هق.ةتو ءاذه ىعسم لجال ىر لك هلوقب دار اف الزم نورعشعو هذ اء هلرمقلا

 / ظ | كلدكم الا ناكى مو ءاملاو ةعرسلا نم صاخ راد_ةءةصاخ هد ىلااصاخ ارتسبك اوكسأ هذه نم

 ْ امهنوكدارحلاناىناثلا لوقلاو كلذ لبق ءلهاخ تناكأ مك رخآ تفاح ةحو ةلفل لك بس اهل روكي نأ مزل

 ظ هللا دوام تاريسلا كا:لطبتو تاكرخ ا هذه عطقنت م وملا كلذ ئحم دنعو ةمامقلا مول ىلا نب حصص رم

 راج ءامعلا ناوي تقةشناءامسلا اذاو تردكنا موهلا اذاو ترو كح س تلااذا هل ارقى كل د ىلاعت

 أ هذهرك ذا لاعتهنا ع هد دفع ىهنص لد اوالجأ ىق م ىلاهتو هناصجسم ةوةكوهورمقلاو سءشلا عجبو

 ْ ظ هل نوالاو ماعلا لاوحأ نمرخآع ونريد دن ىلع اذه لوني رمسغملا نمد او لكو سهال ارب دب لاق ل ثالدلا

 | | ىحولا لانا همف لخ ديوراةفالاو ءانغالاو ةتامالاوءامح الابو مادعالاو د اوك الأن ءرذدب وهف لكلا ىلع

 ظ لعأن م مولعملا ماعلا اًذهنال كلذو ةو-رلاو ةردقلا لات ىلع تسمع لملد همذو دايعلا فماكتو لسرلا ةثءدو

 | ”1تخاونا لع لد وك ذملا ل .ادلاو ىلاعتهلتاالا اهب ظمدع ال س بو عا ون ىرثلا تحت ام ىلا شرعلا

 ظ | لغتش ا نم لكن! مولعملا نمو ىل عت هلنا نمالا سبل هتيلبحو هتعيبطو هتنصو هعضومو هعضوب اهنم داو لك
 ' | اذاهناف لقاعل اامأن اش نع ناشولغشيال هنافىلاعتو هناصسىرابلاالارخآ ةيشربب دب هنكال هناف ىثريب دش

 ؛ ظ | ناشءلةثيالف ريغصلارب دياكريبكل اريديو حاورالا للاعو ماسسج الا لاعرب دي ىلامعت هنالع الاهذهىف لّدأت

 0 تان' درجأل هباسشم ريغ هتردقو هلعو هنافصو هنا ذ ىف ىلاعت هنا ىلعل دي كل ذوربب دن ن عريب دن هعنعالو ناش نع

 ْش | هةمكحو هلعو هتيهالا ىلع تملا دلا تان الا نب ىلاعت هنا لوالا نالوق فو تاب ٠ الا لصقي لاه مث تاكمملاو

 | كالئالا كح ةمئادلاةبقابلاتادوجوملاامه د ؟نامسق عئاسلا دوجو ىلعةلادلا لئالإلا نا يناشثلاو |
 | ةثداطاتادوسو!!فاشلاوو دم دقت ىدلااوه لث , د دلا نءعوناااذهو بك اوكلاورهقلاو سءشلاو

 | لقاعلاو شيعلا أنهى قالا نوكو ةدعلا دعن مرهلاو ىنغلا دهد رتفلاو ةامهلا دهب ترن ا ىهو ةريغتلا
 | ةرهاظ عيكحلا عنانصل دودو ىلع اهتلالدلاوالاو تادوحوملانمعونلا اذهفلاوحالاد.ثأ ف ىذا
 | مكلعل لاه مث لصف اوزيمقلا لمس ىلع ضعي ب يةءاهضءب ث د< هنا ىلا ةراشا تان الا ل هه هلوقو + ةر هان

 8 يىل-علدت اًضرأ نسف مي ىلا غناصلادوجو ىل-ءلدتاك ةروك ملال: الدلان ا لعاو نوئقون مكبر ءاقاي

 ان ”يناعربوبب 7 ايدل لماه وب لونا شالا دزه ناس لءردت نم نالرثنلاو رشح ا. لوقلا 3 ةص ظ

 | فيك ىلانعت هنا هءلعمتتاناوضر بلاط لأن ”ىلعا لاف السر نا ىورب ىلو أ ناكريشنلا ورمل! ىلعر د5: ظ

 | ةعفدن , الا مهءاعد بيجو مه*ادن عمس اكو ةدداو ةعفد نأ الا مهقزرباكلاقف ةدساوهعفد قلخلا بسام |

 ةدوساو



 و

 ٍ ىةعقاولاتاف الحال ايلا لغسل قاتلا تداونج توداي! هنن بحسلاو قمل انيس"

 تان الكل ذىفّنا لاق ىندملا ادهلفدوصتملا جال لاول | ذه عفد ىلع ةلالدلا م ةتملاف ةسكوك]ا لاكشالا
 2 تل لمتلاو ركتشتلا م ماقملا اذه دعب ةيالو دعي قان ركفلا لات لوقي امته اكنوركسغ هدر ءوغا

 الأ ثدا وج تدن#ا مكنابهل وظن نأ ل والا نيهج ونءكا وااذهنعباواّنا عا و«لالدتشالا

 صاصتخاّنا ىلع عل لطاقلا لسا انقأاناالا ةمبكو ك1!تالاصتالاو ةمكلذلا لاو-الاىلا ىلفسلالاعلا

 يدقأو يدقلار ذنبا ص, تيك ناشر تساند لل ارخالا نهد او لك

 لئالدلارك ذب أد !ىلاعت هنالم اما اذه ىف ىلا عدلا هرَر رقدق باول ااذهو لاؤسلا اذهطةسدتذ يكل
 لثاف لاق نآف ةمضوالا لت ال دلاء ا يعبتا ىلاعت هنا مت م مئاصلاذوجو ىلع ل دتف فيك اهتااشس دقو ةنوامسلا| | 1 ٍِ

 | سمالاّتأ بهذ لرقن نأ اشاوج ناك ةيكافلا لاوخالا جال ةيضرالاثداولاءذهنوكتنأ زوال ||
 لاؤدلا اذه نوكالذةءخ ميكملا عئاصلا ىلا ةبكلفلا ما رجالاراقتقا ىلعمدقتاهف انلداناالا كلذك | أ ع

 ثداوملا ث ود نوكينأز وهال هن لسع ةلالدل ا ميقن :نأ باول ن مىنامثااهحولاو انشرغ قادما ا 3

 هد. هى ىلم 9 نهب , الا هذه دعب ىأت ا الا ف روك ذملاوه كلذو ةيكلفلا تالاصتالا لجال ةلقسلا 3

 ضرالا قوز ل ىلاسعت هلوق «نيرشحالاو ئلوالا مولع ىلع لقشا باكل اذه تالعايلءفقوو فئئاطالا ||
 ىل_ءامضغي لضفنو داو ءامع قتناونصريغو ناو: لمخو عرزو بانعأ نم تانجو تازواحم عطق ||

 هذه نمدوصقماّن العا(ىلوألا "ل ءملا) رئاسي , الا ىف ( نولقعي موقل تا الكل ذىفّثا لك الا ىف ضعي : ١

 ةيكلفلاتالاصتالا لحال لاعلا اذه ىفثدا وطاثود نوكي نآز وال هنا ىلع ةلالدلا ةماعا تالا 6

 ىثد ةمهاسأاو ةعيبطلاب ةةلدذم عطق ضرال ا ىف لص هنالؤالا نيهعجو ندةرزمتو كوكا كارا قي

 ' نورك: طعو وةمئاصنوك اهنذعب و ةوخرنوك اهضدوو ةيضسن وكت مضعبف ةرواكم كلذ عم :

 ر "اسو سوشلاريث أنو ةرو احتمالا ماجر نط نروح, ءاهضعب و ة-كلمرو أدب رج نوكنتانوض#تو ةتتثم | |

 ىناثلاو نيدقلا ماعلا دمام اف هى اهالّتخ انا ىلعاذ- لدم وسلا ىلع عل مقل لا تيب اوكلا | 1
 ءىتراشلا كلتا انواستم اهب سعشلاريثأ:نوكمف دج :
 ةولح هنايح عسج نوكف بذعلا نماد وقنع ذأ دقنا تح ةيصاخلا دة والاو ملا ى ةفلتتع :

 لكلا الفالاو عاطل ةبسثّنا ةرورضا املن ننو ةسوان ةضماح ترقب ا هماق ةدس - اوةيحالاةهخن | :

 ةياغف ةمهجو دح أن وكب امدرولا عاونٌ ضعب فدجوب هنأوهو هنم ب عاوهامانهه لون لب ةيولا قع | 1

 لصو لاقي نأ ل يصتسف ةهوعنلاو ةقرلاةباغ ف نوكي دوول ا َكِلْذَنا ع مداوسلا ةياق ىف ىلاثلا هسولاو ةرهللا | ظ :

 بنسالر الا لع افلاريب دب لكلا ىلع ةمعطق ةلال د ل ديا دو 0 طدضأىلا سعتااريثأت | ْ

 اذ يَ لكالا ىف صعب ىلع اهضعب لضفتو ذح او ءاع قست ىلاءتو هن اكسل وق نمدارملاو هرةيكلفلاتالاصتالا || ١

 .ثداوملاءذهت اف خلات دة باو اذهرك ذبنالءاواس ناو اس هريسفتو خلا هذهر رقتف مالكلا مات ||

 عطقلا بيع اذه دعف عثايطلاو كالفالاو بك اوكلاوه سلرثؤملا ٌكِلَذَّا اندبو رثؤم نماوهل ديال ةبلهسلا

 لاه بلا اذهلف ةتبلا ماةمركملل ه دعت قالو ليلدلا يراه دنعوءايشال ا هذهىو مرخآ 1 لءاف نمدبال هنأ
 تثدح ةملفسااثدا اولا هذهّن الاقي نأألا ةحلطا هذا عقادال هنالن ولقب موقل تان الكل ذ فناانهد

 مدع أك انرو رضاع ناك الث د ىلا ثدااو اَتنفان لع «أنالل_ةعلا لاةىفحدشي هي كلذو ةتملارثؤم ال :
 فنا مدعم اهب . الاف لاقو نول ةعي موه تان 00 كلذ ىفّنا لاه ا ذهلف لقعلا ل كىقاحداق علا اذه لوصح

 فوقولا لعجي نأ ينعلاهقا لأسنو نا رقلا لعرارسأ 1 نمةبيغن فئاطللا هذهفنوركفتي مول ثان ال كلَ 3

 || ضرأ مصالاركبوبأ لاق تازو احم عطق صرالا فودلوق ( هن املا هلعسملا) نار غلا ةجراابزوفللاببساييلع 1
 ىرخاوءانص> نوكت ىرخاو *لمر ىرخاو ةرح ىرخاو ةحس ىرخاو ةدسط ةدحاو ىرخا ٌصرأ نم ةبب رق

 | عابطلاو ضافةخالاو عافترالا ىف ضرالا عاقب فالتخاف هلا وءادوسن ركن ىرخاوءارص توكل
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 "هليوطلا ةدملا هذه ىف لاب اّنارب دةتلا اذ_مو ةنسفال [ةنعست نم بي رق ىضم ىلاعشلا بناس ا ىلا

 ىلا ذىذلاببسلاّن أ اناعف كل ذك الا سبل نكشح !ءىثراختألا نم قبال نأ بجوف تتفتلا ىف تناك
 نءاهيف لصعام لالا! ىذ عناندلا دودو ىلع لابخلا لانا, لال دّدشالا نض فاثلا هجولاو ف م ءط

 لم<دقو حالمالاوتاجازلا ندا«ماهيفلد<دقو ةسيفنلارق اولا عضاومو ةعبسلاتازلفانداعم

 ةهاشمن ءلاعمم رذاقر داقرب د ةب لك انا ىلعأر هاطاليلد لدي لكلا ىفا هاو سعشلار ثا تنوكو

 هجو ىل غر اممالا داو اميسنّن ال املا لاوخأب لالدتسألا نمثلاثلاهحولاو « تاكماو تبثه لا

 تس اىلل_,طلاىلاتاصوو شرأل ارعقنم ةرخالا ثد ءاصتاذأاف باص مسجر لانا كلذو ضرالا |

 ىلع ليستو جرذتو بقثتاهتوةوامرثكل اهنا ةميظعمامم ىلا تدع لصف لم اكن لازال لانه

 لك دامب[ سالارثك ١ ىف بوسلا اذسهلو هحولا اذه: نموقرامنالاداو ىفلا.1لا ةءف::ضرالا هو

 كانيقماوتانغاش ىمادرأب ذاناعبو هوة لمو : هن : الاهذه ىفام لثمراهنالاركذا- مب نرق لال اهنا

 هلاو تابثلاةقلخ بتاعنلال دتسالاة ب الاهذ_هىف ةروك ذملا ل2 الدلا نم ثااثلا عونا او جان”أرفءام

 تءضواذا ةبحلاّت ا( ىلوالا ةلعسسملا) لثاسم همفو نيثلا نيجوز اهيأ لعج تار ملا لكن مو هلوق.ةراشألا

 نم حج رذناسهلافسأو ا هالعأ ثني كلذ بدسب و تريكو تي رضرال ا ةوادنا موت رئاو شضرالاىف
 ضرالا ل_ةسأ ىف ةصئاغلا قورعلا لغشالا قشلا نمجرذيوءاوهلا ىفةددعاضلا ةرصشلا ىلءالا شيا
 جرح هنامدح اواهف بك اوكلاو كالفالاو عئارطا اريثأتوةدح ارد. كلت ةهتمط نال ب" اهلا نماذهو

 صضرالا ىف صن اعمر هفم لاقسال ابن الس ن نءوءاوهلاىلا دعامص مرج يا كلت نم ىلءالا تداثعانم

 ربدملاربيدت يسب ناك امنا كلذَااسنإعف نانداضةمناةعسط ةدحاولا ةعسبطلا نمداو نأ لالا نمو
 انخد يك اهضعب ةمحلا كل: نم ةتانلا5 رمشلاّناٌعةيصانخلا و عبطلا بيسبال يقل اود و ميكدلا

 هلز واف عئابطلا ةفاتم ماسح ا هبف لمع اضبأ رمل اكلتّنا م ةرنزكباهض»ن وارو نوك. امض عيف

 كلت تدو ةبللاب ةطبحملا ةرشقلاا هتدتو ةيشحللا ةريشقلا هشتو ىلعالا ريش قلافوو علا ند .عاونأ ةنسعن رأ

 ةدحاولا 5 ملا ىف لص دقفاضيأو اهطر وا نوكل اس اهةذ اعزانمت ةقرلا هبا ىف ىرخ اةزمشق ةرسش.ةلا

 سدانراح رونو سد ان راحة رزب و سناندراب هضانجبو بطرراج ههلو نسداب راح هرمدق ح رتالاق ةفلتخلا عاتنطلا

 ةيحلا نم هقلتحلا عئايطا اهذه دوف نابطر نا ”ر راح هو امو هلو نا اي نادراب هممعو هرمشق بنعلا كل ذكو

 رداقلا ميكملاربب دتلجال نوك :نآودبال ل الذالاو يالا تارعث أو عئابللا تاريث اتىواست ع ةد>اولا

 ضانألا دواطاكوفطل ثيح نماما فالتخالاو نيثثا نيفنص نينا نيجوزب دارألا( ةنانثلا هلم لا) عدقلا

 ْ ةدنانلا انك ْنَح ”انوكين أو بال ناجوزلا لبق نافدوسالاو ضيالاكنوللاوأ دوامأاو ترامحلاك ةعسطااوأ

 عاونالائم عون لكن م قاشر امصمالا همف قاشو اعلا قاخ ام لزوتأ ىلاعت هنأ !لبقاثاق نيزلانيجوز لوقف

 نلوأ ىلاعت هلت ان اانطعن نيتثالافامامأ صخشلاو اع ولادارملاْ ا ليل نيجوز قلخ لافولذ طقو نيا

 نءاوثدمب امل هناالا ةرثكت الامه سان! 1ّنا لصاللاو دي زأالو لق الن يذلا نب_بوز لكن م قاخام
 نم بارا عونلا لع أهقأو عررلاوراالا عج ف لوقلاكلذكملا و-دمدا ١" امه صخشلاب نينل ا نيوز

 راهنلا لالا ىشغي هلوقيةراشالا همااور اهنلاو لمللا لا وحاب لالدة_.الأةي الاهذه ىفةر وك ذملا لئالدلا
 ةرضسصر اهلاّهنآ انلوحو ىل- الاةياانو ست لاهاك امببقاعةوراهتلاو ليللابالا لمكيال ماعنالاّن ا دوصقملاو

 ًارقب الا اذه نمفلسامفهرب رق ىفءاصةةسسالا قيسدقو اثثح ةبلطي رانهنلا لبالا ىثغيهلوق بنحو
 رك ذا ىلا هت هنا فيفذتأ ا نوقاسبلا و نيغلا فو دي دبسشتلاب ىشغي مصاعن ءركب ونأو ىءاسكلاوةزح
 مال ارثك ىف ىلاعت هناراعاو نورك فني موقل تاب , الكل: ىف ثنا لاقت رهاقلا عطاوقلاو ةريثلا لث ؟الدإا هده

 هنم برش اموأ نورك-هن موةلتان ال كلذ فنا اهبقع ركذي ىلغسلا اعلا يفد وجوأ !لئالدلا ركذي تنمح
 سستم

 ْ عبطلا فادح اول انوكو ةمسالا ف كج أو بمرالانركت تي وكل اهدا وطقوس ان
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 أ

 ناب مسالا لوق ةزمصن نكي لوقأو وأ ةقشم ىل_عمالكلا لجأ الا القت ناكر او اذه ىئاقااناك ظ

 هنأ ىلع طدالا نول. مآ لصاحر يع كلدو لاسلسا ىف مهقانعأ ىفل الغالا لوصح ىذتق» ً الارهاظ |

 ا ران انمدحاو لكشف ءانزك ذام لالغال ندا 1١ نأ الا لاسإ-1 ىف لصاح هنا ىلء هام نكن و عملا اذه ل دخس | ْ

 ىفلالغالا لمي ىلاعت هنادارملا ف اثلا لوقا اوانلوق نم ىوأ مكلوق ن اكسح لذ هوبولا ضعن !نم ةقيقلا |
 ٍ قمن اف نوب .هسيلسالسلاو موقانعأ ىف لالغالاذا ىلاعت هلوق لعل لدلاو ةمايقلا مول ةهقانعأ

 | بادعلا,ديدهت ةاهيمدآا رااو نو دلاخ انف مهرانلا بات كءاواو ىلاعت هلوق ةئلاثلا ةفطلاو نورس راثلا د

 مه هلوقاولا فا الا ءذيرافكتالا ب دل باذملا نا ىلع امتدت وحرانامصأ حاولا ْ

 راملاىف نو ل الرثاكلا لأ ّنا ىبعل ديك ذو مسهريغال دول :انزنذوصوملا مد مما دش نودلاخا بج ١

 دا ارم ناكف لاحت ىلامعتهقلا قس فكل ذو هبدس فريال ىذلاوهبدقلا نو.ماك.لا لاك (ةيئاثلاةلثملا)

 يلاسعت هس سف: ىلا ب رع! ةفاضاب ىرخالاةب هن.الاىقم_هضءيأر ةلوةءنأ لك اةلو ل دع بف تهقتناو | ا

 لسايل أ ضو ماو ءالا ىدامم ع نءاهمزات بع اطافلالا هذه لاثمأتاانييدقو هيوأت بك قش | '

 : (ةقلاثلا هلك سلا) راكنالا ىلءالو اذه ناكنفدر - !ئذلا نم سمهتا ذا ناسنالا اف ضار ارءالا تانج |

 ىناثلاو لالا ف ماوفدسالا ةروص ىللءناك اذا َهلامُمأو ديدح قلخ ىئلان :."امارتاك انآ هلوق ىفءارقلا فناتخا | '

 ريدك اف“ ءالؤد ف اتش ام ةزو مداعو ورعو أ وريثك نبا مهو نيفر اى نيم اهفتسالان ب عمت نم مهن |

 1 كف نتزمسييمضانوةزج داي ةلوطم ةز همم مهفةسسو درعوب أو دِعال هن أالاةدحاو ةزءميمهفةسب |

 ًارقيو لوالا ف مهفتسي ىءاس بكلاو صاعنياو عف انف اوفلتخا غنيم اهفةسالا نيب عمدعال نم مهنمو نآرقلا |

 مهانفرخآ جو نمءالؤه فاتخ ا مثىفاثل ا ىفماهفتسالاو لوالا فربما ىلع اع نب او ىناثلا فريسحللا ىلع

 || هعقاولا ىفالارماعنب اكلذكوتافاصلا ىفالا كلذ كف عفانامأ نييزمهب ىءادكلاورماعنئاو هلو طمريغةز هما
 انارتاك ا دْيَأ ف ماعلا جباجزلا لاق ( ةعدارلا همسه ا) تاف اصل او تن :ودكشعلا ىفالا "ىءاكلا كزكجو

 ةدسطال 1 را لا ل راع ير اتركك و اكاد أهرب دقن فوذ# |

 هلا لس ازا هي ادا عتلال راو مهاظ ىب :عسانال هر ةغمو د كم 03 اوتالثملامهلمق نم تلج دقو |

 : اوركن أ ةفعلاٍب ادعي م هدد هالك موةااوان دلاباذعب ةرانو ةماسشلا باذعدةرات مهدي ناكل سو هملع|

 انئفهلاولافاسندللا ب تاذدعب مهددهالكو ىلوالادا الاى هرك د مدع ىذااوهورشنلاوريشلاوثعبلاو ةمقلا | َ

 1 ادولف فلصال مالك قي ىذلا نار اهلاو همف نءعظل ا لمس ىلع هلا :اوهراهظاه:ءاوءاطو تاذعلا اذهب |

 م6 اعناذعلا لوزئتانوهةئسلادار ماو ةئسحلا لق هك قد ةئيدلاءلوسرلا نواوعتسإ مهلا مهنعهتلا كح بيسلا |

 ١ْ ىلااعوش نضرالاو هلل أرب م وح كل نمؤن نل ةلوق و ةراح [ةئل ءز اهمأف هلوقىف مهمءىلاعته الاف اك

 || هنلاىل_-هناككلوشرلا هرذانك مانعا كلذا ولات امناو اذ كح ائيلءتعزا# ءاهسلا طقستو ؟هلوا ]

 لوزن هدم اودط موةلافامندلاقرفظااورصتلا لوصوةرخأ الاف باودلابناميالا ىلع مهداعيرسو ةيلعا :

 موتو ةمسعا ل .قةشيسااب كيراصمسو هلوةبدار ااوداد_عف رقظلاورمدإلا وضح هتماوتاطب 0واناذعلا

 2 تاخدقو هلوقام أ« مهمْشوِو مه ءوست هنال عسا دعلاومءامغ اوريخأتلاو لاهمالاناثهه ةتسط ارسف نما ٠

 3 زاخلاةغا والاف ةةدصو ةقدد ع لثم 'هلمو 'للدث ءدء وعلا نوار برع 'تالع افتالثملام-هلبق نم

 ْ اكس اذكه ءاثلا ناكسان تالثءو تالثم هعومذل ”لثم لاف نمو تالثم هعمذل "لش لاق ندع ةغل ةيناثلاوأ ْ

 ريسغتوهوأمش بئاعملاف ةئدنملا ةيوقعلا "لما هللا هجحر ىراس نالا نبا لاهو جاجزلاوعار هلا نعىدحاولا |

 هينمع لعسوأ هفنأو ا هنذا عطقب اما هتروص حقا ذ ا!نالغي ن الق لغم مهلوق ن نموعهو ةحهتق ه_عمةرودلا قب أ ٌ

 نم فر1 اذه لد أم ىد> اولا لاف "ل٠ مزالل ا ىزمناو قابلا راعلا لاق« لصالاو هاذ حهف هتطرشوأ | ْ

 ' ممدالا اذه. ىعم مرحال هل الثامو بقاعمال اهب سا

 ١ (لاةراككاملا نوكس سو مع 1١ خهب تالثللاونيسعلا« انغاا عاستال نيتمض! ثالؤملا ىرق ف
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 ل! :نمرالاىف لعجو ىساوراهيق لع ورب دقنلاو تارواجضم اءطق ف اصملا ضعب فو مولعم سمأ ةبصاسخلاو

 لذفلا هسفلله<ىذلاناتسلا ةنلا ل اوقنذ لمذغو ع رزو ٍبانعأن م تانجو هل ونامأو تارواضءاغطق
 امه انف فو باع أ نم نب نج امه دحال انلعج ىلاعتدل اوق هيلع لءلدلاو راصالا كات هفدتو عر زلاو ركلاو

 اهاكن' ناوة:هربعو ناوذص ليذثو ع رزو مدع ن ني صضفد»-وو رعو ًاوراثك نباارق اعرز امن انلغسو لمت

 ساوااةناو رف مداعن ءصفحأرقو بانءالا ىلعافطعرطاننوقاملاو تانجو هل 0 ران

 ءانصا ىلع عمج هونتو ناونق ل ةمو» عجن ا ونصلاو ناتغلامهو داصلارسكبنوقابلاو داصلا مضي ن ناونص

 تبنتوادحاو لصالا نوكينأوئصااواهكذوداصلا رمسكب ”ىنصلاو ”ىندلاو وذ ترثك اذاف ءاماو مسا لثم |
 ىللص هلوق هنمو لثملاو:_دلا *ىبارعالا نبا نع بلع 1 ونص داو لكفرثك اف ةئالثلاو تاكا هغ
 ريسفتلابو:صلا انرسفاذالوةافاذه تقر ءاذاهلثم ىأ هس ونص لجزلاءناالأ ملسو هسلعدللا

 اذاو كإذكنوكمالاما منمورنكححاو ناتر مث دحاو لصأ نم تدم .امابهنمل اذا ىئعملا ناك لالا

 كانك نوكتال دقو :_ماشتم لئانةمنوكست دق لدن ار اص انا ىنعملا ناك ا شل ارعسفتلا هانزرمسف
 لعركح ذم ابل غتاوأ هلك سب ريدقت ىلعءاملاب قد صاع نباو مداعأر قدح اوءاسع ق-ةىلاعت لاف ع

 ضع: ىلءابضع ل ضفنوىلاعتدلوق ثدنأتلدمشباموورغو ؟لاهتانج هلوقاءاتلا نوقابلاو تنؤملا
 ىل_ءنوالانوقابلاو ىشند و لصف وريدي هلوق ىل_ءافطعءاملا لْضفي -ىءاسكلاو زج ارقلك الاف

 لكؤيىذاارثلا لكالاّن ا حاسزلا نع دج ىددح اولا ام هاك نالوق لك الا فو ل_ضغ:نذو ريدقت
 ىف َماعوه رم اداهلك اس +! ةفصىفىلاسعت هلوةلكوأ اذهل وأد ولك الل امهملا لك الاّنا هريغ نع كحو

 فاكل مذيب نوقانلاونارقلا عجبي ىف فاكلا ةنك اس لك الا نآر قي عفانوزي كنب اوتاموعطملا عج
 موب رباورفك نيذلا كلوا دي دج قلش ىنلان أ ادارتاك اذن أ مهلوق بدتف بهتن ناو ) ىلاعتدل ا

 هنألعا(قوالا هلدسملا) لاسم همق (نودلاخابهفمهرانلا بامص[كئلواو مهقان ءاآىلالغالا ئاواو

 بف بحت ناو لاقف داعملا لس هد »درك ذأ دبملا ةةرعم فهلا حاتعام ىلءةرهاتلا لئالدلاركذام ىلاعت

 او.كحدقا اوناك ام دهب انا مهي دكت نم بدن نامه: هللا ىذر ض اء نب ١ لاك لوتال الا وقأهمف رمهلوق
 د_عبارضالواعفن موا كالعالام ملم دامعن هدا انت دعت نا ىلاثلاو بعاذوةنيقداصلا نم كناكملع

 تبعدقف دانيت نإ مالكلاز ردقت نلانتلاو بعاذ_عتدمح قتلا ىل_علادلا ل الدإا اوفو ءأن

 ىذلا اوه هنأو نيعجسأ قث الخلا ى ةلاحو ضرالاوتاووسلار بدم ىلا هت هنأ, اوذرتع اال مخالب غلا عضوم ىف

 عارنأ ماعلا قرهظاىذلا وهو دارعلا لاهم قذو ىلعر .ةلاوسعشلار عم ىذلا وهو دعري_غتاوعسلا عفز

 دعب ناسنالاةداعابة فاو نوكتال فدك ةءظعلا» ءابسثالا ذهب ةف أوه ”ردق تناك بئار غلاو بئامعلا

 ع 3و رقاد ىوأفعشالا <لقالا ل عارذاهن وكي نأف لك الا ىوقالا ىلدعردا.ةلاّنالهتوم
 اذهو مهب رباورةكسيذل كنا هلوتاهلوأ امش ةثال د مولع مكح م الكللا اذه ىحال ل ىلا عت هنا ٌمْبعتلا

 ثدح نم م-مبرب رفكلا ثع.لاراكن نم مزلااو رفاكو هفةمامقلاو ثءبل ارك ا نم لك َّنا ىل_عل دن
 بو. ملاعلاهلاّنا لقاذا كف ةردقلا راكنا اما قدصلاو لعلاوةردةلا راكنابال ا سيال ثعبلا راك ات |

 هنكع الف ةردّةلا انس دل هنكل ار داه ناكن او هنا ل.قوأ ةداعالا ىلعر دةد الو راسخ الان ل_ءافالتاذإاب

 ريغىلاعتهنا لبق اذا |كف لعل ار اكن اامأو لالذالاو عئابطلاتار.ث تو ني ونالا ةطساونالا ناو.حلااداح]

 0 ا ا اامأو ىداعلا نع عيطملا اذهزيبمت هنكعالف تاير اىلاعأ|
 ةفصلا «هتابرفكث عبلا راكناّنا تدنارفكءامسشالا هذه لكناك املو ه...هلعزب "اج بذكلا'ّنال ل_ءفبال
 مه رفكلالغالاب دا ارملا مضالاركي ألاف الا نالوق هبذو مهةانعا ىف لالغالاك دلو اودلو ةم ةيناتلا
 0 ةرلا نع مهل نءاشلا لاق الالغ أ مهق انعأ ىف انل ء>ان ا ىلا ع هل وقهرطتو ماس الل مهدامقناو مهتل ذو
 باذعلاب هلع ىزاجم كناو كل مزال هنا ءانعم ىد رازسالفت ل خانعول ا|لاق.و دانقأو لالغا

 لاو



 كعو كلذ ىرتارما ةم نل لابقوعا دبا واين هى اانلكةئاوهو 4ةبانمالام ىلا ىضفي بابا ا

 | ىناوةاتخاو لدولا ىفءاباا ف1 _وداس هلوقىفني ون ا ىلءءاّرقلا قفا (ىلوالا "هلك باأا): لئاسم |

 تقال ريك نب ا خ نء جيف نبا ذب اوروهو امل زبسغب نوقاسبلاو ايلا ىلءفتولابريث تس نب اًارقففتولا | 1

 مها نيبم هموقارذنم مالا هءاءلودرلاَتادارخ ا لالا هوجو ةنآال اهذه ريسفتىف (ةيئاثلا ةلشسملا) | |
 قد رط موق لذ ناكنأالاةزيجلاراهطظا لكلا ني ىؤسيلاسقمتاو عاةووذنمودياه اق نسمازلال | ِْ ٠

 مالسسلا هلع ىمومنامز ىف باغ !ناكابأف : ةدودخلا ةزرعملا كاتب صيدا اق وسال الصوص |

 لغخج بطلا مالسلا هيلع سنع مانأ ىف تلابغلا ناكأنأو مهني ديل ةًاودامهنز دعم لس رصتلاوه لإ
 مانأىف بلاغا !ناكاداو صرءالاو هك الاءارباو نوم اءام-اوعوةقيرطا اكلت سنمج نم ناك اهتز | َّ

 نآرقلا- ادفوهو نامزلا كاذب اقئ ال ناك أم هنزح "يلد ف اللا, ةساستلا وايل قفل 0
 ىلوأتازمعمل رئاسرا عطا دنعاوئمْوَنالْنأ رفمهعابلب قيلا اهنوكعم ةزدب ءلاهذهب اونو برعلا ناكاسخ ]|
 ئعملاَنا وهوىناثلا هحولاو امظّدْم هعمماللكلا قم بىذلا هسا ا هبولاوهو ىضاقلا ءرَرقىذلاوهاذاهف :

 "انههاورك ذي رسفملا نم رخاطلا لهأَناملعاو ىلاسعت هللا نخةيا دولا امأور اذئالاالا كل س دل ىنهملا نوكيف | 1

 لك ةزوعمو :دح ىلءر ذنم مو لكلو رذنم تثأامناريدقتلاودحاوْئث :ىداهلاورذا ا لوالاالاوقأ | 6

 لاق ”ىلعىداها او ىئلار دنا ثلاث و كلاحااود_هاحمو ريمج ْنب د.عسو امنع هللا ىذر سامع نيا ||

 ىلا هو أ مثرذنا !انث لاف هردد ىلءهذيلسو هلع هللا لص هنا لوسر عضو ام_.معدللا ىضر سايبعنبا | 1ْ 1

 ريمكسحل ا ةذا مشااو بمغلا ملاعرا د ةعهدل2* : ”لكودادزتامو غاحرالا ض. .ةتامو نا لكل محام لدهن | ْ

 3 "الا ىف ( راهنأانبراسو لءالان فد سد وهن هو هن رجح ن نمو لولا رسأ نم , كح“ اوسلاعتما | :

 هرهظأل ةدئاقلا دي هو نامملا بلطو داشرت رتسالا لجال كاْذاوءلط ممن ىلاعت لع ولف مهراكتتساو مهرارمصأ إ

 ضع. امضعن طاتعا مةفتواهقرفتدتعتانآ أولا نادبأ“ ناو أ تدكسلا اوركذا مهنالكلذوأ 0

 قحىفامأ ثامواعملا ء..هانماغنوكيأل نم قى زاشءالا ىالامماهناىلاعت نيس.ةزاستمالا قدالوأألا

/ 
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 5 جاوب ١ 9 نا 11 ع ا ا 9 . 1م 7 ا تع: يضنو توا تجوع

 د
 لكل ١

 ظ ل.ةمالكنلااذهاورك ذرافكل العا ناو ا ىفىنانثلاهجولا لطاب هناو مالا! موماع» اس'الاةوعد طوّةس

 هنفو داق موق لكاورذ:متنأاا لاف كل درافكلا نع ىحال لات هنا وم تازءعمارئاس: د هاشم

 لد ناىلا رذنتناالا كل ءافرذنم تنأامنا هييس كبلق قضي الفاز عمنارشلا ن وكن ودعتعال مهنا |
 ىلاعت و هناحس للا ون وقدذتلانمهتياده ىلعرداك داهموق 5 لك | وم_ماءرداقب تساو ,هرودص ف نامعالا | ْ

 نع كلذ ىوز ىلا هت هللاود ىداول او ل_بو هيلع هام دعرذلا ناشا 7 .الانريسريش ينقال ا

 هللا) ني اعل هلوق # ىددعت نم نو دّشهملا ىد ميكب ىلعانىد اهلا تن لاق هنع هللا ىشد ىلع بكشم |

 قاامرغو رخأ تانآ اوملط مهما مهنع ىكح 1 ىلاعت هنا لوالا هوجو مظنلا هجو ىف (ىوالا 'لّدلا)لئاسم |

 تيدا اويلطلخهدمما موأاح نم ملعمف تامولعملا عد م ملاعىلاعتا هنا ني مل_بسو هملع هللا لص لوسرلا»ب !

 دادزو أ تان الا كلتروهظ نوعفتنن ل-هودانعلاو تاعتلا لح *لوأ ناساا باطو داشرتسالا ىرخالا ْ

 / ىلا هنامرجال دانعلا ضحم لجالالا كلذاولو ة إل مسمن العال ىلانعن هنكل هسنع مس هعئمامو ىلا تا |

 لق هلوةواورظت "اف هق غلا انا لقف هير نمّدنآ ةءلع لن الو نولوةءوىلاهتهلوشكو هو كلذ نعم-هعنم |

 ثعنلاراكن :!ىفم_ىاوق سمغف دعت ناو نافاك قاف مظنلاهحوّنا ىناشلاو هللادنعتانالاامنا |

 ىلاععت هنوك ىلع جحا م ضنا ن نعامذع زاتع ثء ءازرحالا كالت قي هناق تامولعملا عممجاملاع ناكنم |

 هلوقب ل_هتماذ هنأ كلاثلا ماسرالا رض. فنامو ىن:أ ل كح لمحت امل عب هلا تامواعملا غيض املاعأ
 ناذ علا لزناق !ىلاغث وهف تامولعملا عم ملاع ىلاعت هنأ: ىدملاو ةنسملا لبق ةعيسلا,كنوامعتسيو |

 ( شيقتامد ف ألك لمقام وقف اماظفل (ةنناثلا عقم ملعأقل يم و 1ع أ

 كس
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 ِتفرعاذا . تاكرو ةمكركل: عج تالثملاو نتمني تالثمال اسف ءاثلا نوكسو يملا مضبتالسثملاو لثملا

 ةبلامللا مالايانتابوةعنم لزناماولعدتو هيمهلا.عتإل ىذلا باذعلاب كوله و ةيال !ىرعم لزوةنف ذه |
 وذا كبر ناو هلوق ام« فاسن ملا < ار ابتع ار ذكسلا نع كلذ فيو مهعدرب نأ ىجبني ناكو انهم اوربتعد لف |
 لبق ةريبكلا! بحاص نءوفهددق ىلا عة هنأ ىلعتي الاهذهب اوكسمت ب اصحأ نا لعاف مهل ىلع سانلل ةرغغم |

 تب ارامي هنا كمظلاب موا اغّتشا لاس ىأ م واط ىلع سانال ةرفغموذا لوقا ه لالدةسالاهسووةب وتلا
 مؤاعمو ملاظلاب مهلاغتشا لاح سانال ار ذاع ىلاعت هنوك ىضتةباذهف لك الابدلاغتشا لاح ىأ هاك | ىلع ريمالا ||

 ةيودلاب لاغتشالا ل دق بن ذا ارفغي دقىلا تملا ىلع اذهل دفا ات نوكم آل لظلا,ناسنالا لاغتشا لاحّتا |

 بواطملاوهو ةريبكل | لهأ قس ىف هءالومعم نأ بح وذرفكلا قود لسلدا!!ذهيزدعلالرتلشن منا
 ديدشلك ب رّناو هلود هعمرك ذب مهلظ ىلع سا:الرفغموذا كب رثاو هلق ىل_ءرمصتتي مل ىلاسعت هنا لوةنوأ
 ل-_قناف رافكلا لاوسأ ىل_ءىناشلا لو نأورئاكلا باصعأ ىلع لوالا لم نأ ب جوف باسةعلا
 نورك. نأزوجالملل وقنممن ةرفكم مهتب ومءّنا ل_بالرثا.غصلا لهال ةرذغمو ذادارملانوكب نأ زودعال م |

 وذوهفاونات نافةيوتلاننامتالا ىفمهلالاهما باقعلا لمعب المنا ىلاعت هناو اوبانتا ذا ةرفغ وذا كبر َتادارملا |||
 املموةلاّنال هملع ظفالا لوب لوة:لبةرخ الا ىلا ب اةعل ارهخ أمتةرغغملا هذدسه نمن وكم مسهل ة رغم

 قيطنب ىتح باقعلاريخأت ىلعالو «نوكسه,نأ بي «سفروك ذملا باول اف باّمءلال_.تاوبلط |
 لالا ا ىلاعتهنا ةرف_غموزلاكب رتاودارما نوكص,.نأزوخال لوقنم لاؤسلا ىل_ءباوملا]
 تاقعلاديدشوهفاوعو لناو مهاطظ مظعناو ةرفغمو ذوهفاونانتناف هيومان نامتالا ىف مهلالاهم اةيوقعلا ظ 1

 مهلاروفغم ,اكحراغكلا لاق,نأ بجولالاو ةرفغم ىعسال باقهلا ريخ أن نالوالا نءباودللاو |
 لضفتلا لصف احّدملاواذ_م.حدقىلاهتدنا ىلاثملا نءو.ةرخ الا ىلا مهباسقع رخأ ىلاعت:هللاث الحال 8

 هن الارهاظتا انسانا ثلاثلا نعو رئاغصلا نارفغ بع مكصدنع وهف حد تالف بح اولا: ءادادامأ
 تلّدسال هذه تطقسفةيودلا لوصح عسنم لظلا لودح لاح ناشي ؤوللغا | لاح ةريقغملا لود ىضمع :

 (داهموق لكذو ردم يلاعا هير نمةنآ هملع لزب الولاورفكن يذلا لوة.و)ىلاعتهلوق ب. ءانزرك ذام عضو أ

 هنو ىاونعط مالوأرشنلاوريشلا فم نعط بيس هون فاونعط ممن ازاغفكجلا نع ىح ىلاعثةنا لعا ]|
 هزمتملا هتماوبلط ن أب هنْون ىف اونعط منايا لاصئتسالا ب ادع لوزن نم هب مهرذن. ام ةخحص ف مهنعط بس ]|
 تازمهملا سنج نمنارقلانوك اوركن مما هيف بسلاّن الاودي الاهذهىروك ذملاوهواشلاثهنيلاو أ

 ةتبلا ازمعمن وكيال نيعم باكو نيسعم ف.:هديناسنإلا ناسا وبتكلااراس ليم باك اذ_هاولاوو

 روظيل هنا معز نم سال ا نمّنالبعاو مال_بسلا اهبباع ىددعو ىمومتازدته: لث.نوكامزد#ملااسغاو

 نوكففا ونعطاذا مصيامنامالكلا اذهتنااولاهناربقلاى وسمالسلاو ةالصلا هبلعد_#قدصف رم

 نمرخ عون هدي ىلعرهظدق نوكين أريد قت نال تازمتملا نمرخآع ون ه.اعرهظام هنا عمازمعم نآرقلا |
 ىوس زعم هلناكأم مالسلا هسلعهنا ىلع ل دياذ-هف هير نم نبا هسملع لنا ال والؤش.نأ عنشمال تازيجعملا ٍْ

 اهو دهاش ىِتلا تازسعملا ىوس تازمعم بلط هم دارملا لعل لوتال ا نيهجو نم هذعباوحلاّنا لعادنآ رّقلا

 ليلقلا ماعطلا نمريثكل |قامللا عابشاو هعياصأ نيبنمء٠ال اع ومنو عددا نيناك لتسو هملع هللا ىلض هنم
 هللاّناىف بسلا اق لبق ناف انايهثاصعلا بلقورصلا نلف لئهرومالا هدهربغةرهاف تاز دعم هتماوءلطف

 [ك_2 ىتابلا بلط نوكمف ضرغلا مت د ةذ ةدد> اولا ةزملارهظاالىلاعتهن'انلق مهاطعاامو مهعنمىلاعت |
 نو رصين ملا مل-ءىلاعتهل_علفاضيأ و تازمعملا رباسىلاةسحاح الد عم ناك اخ ةرمعم نآ رقلارووهظو |
 لامصئتسالا با ذسعل نييجوتسسم ذئنمس نوري_صياون اكو ةسقلملا تازمعملا كإ:روهط دس عبدانعلا ىلع ||

 مهءعسالاريخ مهيف هللا لعولو هلوقب كلذ ىلاعت قنا نيو دقو مهي ولطمىلا.عت هللا مهاط ع ام بدا اذسولف
 اذه عففاضي و هب نوعفتنيال مهلا ىلاعت هلعل مولطم مهطعن م هنا نيب نوضزعم هوا ولودلمهءعع-اولو |

 باسبلا
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 ( ثعبلا ىلعار داق ىلا عت هنوك( ىلء لديك لد و ىئنالام لكن عاهزنموة مالا ةردقلا ولماكلا معلاباف ودوم

 ةئشملا سس كاذرتورامنا هناو هواعتسا ىذلا باذعلا ىلءواهوحرتقا تلا تانآ الا ىلعو هورك_ اىذلا ]

 ىلع لصولاو فقولا ىفءاملا تارئاب ىلاغتملارب:5نب رق :ونب , رخآد_:ءةىطصلا بيسو موقد ة 2 .علالا !

 تامول ملا لكاملاع هنوكن ا دكا ىلا هت هنا مم ف مضلل نيتلالاىفءاملا فذ <نوقانلاو لصالا ْ

 لاسم +بيقوراهلا برادو لبلاد فاسو غزرمو هيرو سد كوالا وب متهدمءاوسلاقف

 ' ىعملاور دصمءاوسّن أ لرتال ان اهجو همف ٌمورعو ديزءاوس لوي ة:نينثا باطنءاوس ظذل (ىلوالا هلّثسآا) ش

 ةحاحالفردقتلا اذه ىلعووةسم ىنععءاوسن وكي نأ ىناثل ال دعاوذ ىأورعو ديز ل دعلوق:امءاودوذ | ٌ

 ّ ب أدنال تارككت ناك اذا نيلعافلا ءانسا نالورعوديز وسم لوي نأ عيقتسي هيودد سنا الا رامذالا ىلا ا ا

 لصالا فالخوه ىذلارامذالا مازتلا نع ىنغي هنلع مالكسا | لجّنال وأ هولا اذد لب لوقي نأ لئاغلو ا
 نالذ ىنذكساو فن ءافشا همتش ا ئذاا تيفش أ[ لاقي لوتالا نالوق براسلاو ىئذعتسملا ف(ةيئانلاةلمسملا) ||
 لاقي هةيرط ىأهب نرمس قراهنل ابر هاظحاجزلاوءاّرذلا لاقر اهنا, بر اسو هل وقورتتشاو ىرا ون ىأنالف نم ا

 ةرهاظض والا ق تشم ىأأ. ايرمس برست لدال !تدرم:برعلا لوقت ىرهزالا لاهو هدي رطاكأ هنرمسدل ىلش ||
 تاقرطلاىف ا رهاظ ناكوأ تاناظأاىفامضذ منا فال ناكءاوسةن الا قغق كلذ تار ءاذاق تءاسش ثدح :

 لافوةنسلالا هنرهظاو بولقلا هترضا امءاوس اه منع هلق ا ىىدر سا.عنب لاه لكتاب ط2 ىملاعت هن هلال. 0 1:
 لوقلاو ىلاوثل | لمس ىلعر هاظلار اهنلا ىف اهم ىأن ن نءوىلامللا تاإظ ىف اقل ىلع مدقي نمءاوسدها | 0 1

 تيفخ لاقي هنمو ىراوتملا براسااورهاظلا نذل لاك هنا برطقو سدح الا نع ىدساولا»لةن ىناشلا | 3

 هنمو ىراوآملا براسلاو ىذقسملا شاينا | ىمسو هّتجرذتسا؟ ىذدلات يفتش اوهترهظاىأهتيفشاوءوذلا ||

 ىف مي هجولااذ_هو ىدحاولا لاف هساثكف ىأ ب ررسلا ف لخداذارثيسولا فرغت اواب :رمس لش ادا لاب | :
 راهنلاوراتتسالا ىلع لدي لالا اضيأو هلع ني رمسف ل ارثك [قامطال لوتالا «-ولاود رابتشالانأالا ةغنلا

 هوا داما مستعمل دب ندب نم تامة مهل را الاوروهاظلا ىلع | ١

 بنغلا ملاعى هللا م ا دل روح نمو لولا“ "بايك وسهلوقىف / نم ىلادئاع هلفريعفلا

 ءاغلا تندافتايقتعم ةماكل هذه لصا نوكي نأ زوصف تارقعملااماوتابقعم هلل ئةملاو ةداهشلاو 1

 ىلعءاجاذ ا هسقع نمنوك نأز ارو<و نورذتءاادا راو با رعءالا نمنورذ_هااءاجو هلوقكف اقلا ىف ا

 لوقنف اذه تفرعاذادحاو نيهجولا لكى ىمملاودل قام يقءي فان ام " لك نم بقعملا مساف هنقع | :

 مسامناو ةلظفللا ةكنئالملا هنمدارملانأ روهلباهسلءىذلاروهثملاوهو لّوالا نالوقتايقعا ا دارملا ف :

 3 ل سكعلابدراب دا يت أزسالاماتابشللا» مهقصو ||

 1ك ا ا ل حب ا باوخم هيي :ذامو لمان ةكشالم || ا
 اذاف لاعشلا ىلع ىدلا ىلع زيماودو تان سا بدكم كلامك ع نعد مال !هسءلع لاقة كلم نمهسعم ٍ

 بوةهلءلال لوةدق بتكا .أنيملا بح اصا لامثلا ىلع ىذلا لاك ةئيس تاعاذاوارمشثءتدتك ةندح تاعاأإ

 ناكمل هو انم هءامدتساو ىلاعت هلل هتبقا نص لق اهني رقلا نبقينف هقاانحا رأت اك من لاق انثالث لاو اذاف | 7
 اذاف كّدصان ىلع ضاق كلمو ه-ةلش ن مو هن كي نيب نم تاب ةعمدا ىلا هلوقتوهق كِل نمو كي دينمب نم |

 عيال 0 ا يعم رتل ظ

3 
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 عل دم حس ١

 أرغوويسقوأ لب وطظو بقر أ نسعو صقانوأ مانو ىتنأمأ ركذوهأماسقالا ”ىأ نم هناداولا نمهله< أم

 | امزالناككاوناصةنلاوه ضغلاو ماسرالا ضيغنامو لاق هفةيقرتااو :رضالاكاوحالا نم كلذ

 | | ماخرالاهضرغت اموت. الا نمدا رااؤءاملا ضدغو ىلاعت هلوق همو:ان هن ضغو* ىلا ضاغلاةءادعتموأ

 | | توالكمتم تددزاز وس دتم تدع ؟لوقتتد | زهذع أت كادادز اموهلوقو عجارلاريعشلا فذ ةناالا

 مح !تافداولاددنءل والا ةرتسو لع اندا درو متخرلاهطضتامفاوفليشما ع تيل ىلاعت هلوق

 || داولافاشلا هما ننس عار وك رانا ىورب ةعن رأوه الث ىلءو نمثل اودحاو ىلع مش دق

 | ةفدح ىأ دنع ةسملااهلعدي زا ورمثأ ةعستن وككدق هيدالو ةّدم ثلاثلا امان ف و دقوا د#نوكي دق

 | نان>- نت مرهو نشنلداولاصفا نال .ةوكلام دنع س + ىلاو ناد ثاادنع ةءد رأىلاو ىلاسعت هلل | هجر

 طقسا, ص ةئرأم رس ماسلا رثك,ةرانو لقي ةران هناف مدلا عبارلا امر ىم“ كلذلو نيئس عيرأ همن طبىف قب

 || للا تقو مدلا لاس اذا هنال كلذو ضم مدروهافي ص قش سوانا ماقلابدا درامز جما راخن
 [ناددنلاكلذإ ةرباحة دان نلا هذ و ادري ناصقنا كلذ لودحرا بةعو ص 'ودإولا فءض

 ش هيل ههلاموي لهل 15ةمفدازاموب ل جلا تق وف ض.حلا لاس اكح اههتعهللا ىضر ساع نب الاق

 كلم اهقورع ت ت'"التما اذافةأرملا نطبف عميق | ضف ضل مدنا عباسسلا الا ل دةعيورعسلبا

 كلتت ”ال-:ءاذاوتا كل تلاساذ ا ّثقورعلا كلل خ اودنه تااسؤ تدبرشو تضاف تالنؤقلا

 لكلج معي ىلاعت هنا عملافةبر دصءامنااناقاذ اامأ ةلودومام ةلكَن ا انلق ا ذا هاك اذه ىرخأ هر زمقورعلا ٠

 | لكوىاغت ةلوقامأو هلاو> أو هتافو أن مالو كلذ نمئيث هملع ىنذغالاه داندزاو ماحرالا ض.غملعيو ىثنأ
 لوأ ىف لوقو ر دقي هانةات يش لكان هل اوقكه نع صةءالو زوال 3_-ور دق, ءانعذرا دقعم كس:ءءوث

 هيدتعلانم دا راانوكن لق رادقع هدنع؛ ءوث لكل قنا لعاو ارب دقتهر دةنئث لكقلخو نافر ذلا

 ٠ مدنا كلذك هال ناك هو نيبملال صفا هحولا ىلء هتسفكو د لك ةدنكر غب ىلاعت هلا ٠ ءانعمو لسعلا

 نيعم تقول ث داح لكس دخن ىلا-عت هللا هب داثعل نءداراانوكين أل ة<و تامولعملا كا :ىفريمغتدلا عوقو

 عدو أو ةيلك“ ينشأ عضو ىلاعت هنا مالسسالا» ءاكح دنءوةبد مرسلا هنأ داراو ةيازالا 4: ثعةنمع.ةللاحو

 ةليعم ةينرحلاو تت ةصدو هل اريداهقاايةر دق ا اهتاكرج نم * ماب ةظانوك دو لقا تر قوتاين

 قيام وهوم_هرطاوخو مهلا قنناو دايعلا لاعفأ هب الادذه قل خديو ةردةمةصومدخ تانسانمو

 معدي رباهممع هللا ىذر سا.عنبالاق ةداهمثلاو بسغل أ لاع ىلا دعت لاهم لرمملا لوق نالطب ىلع ل الدلا

 اهيداوأ ةداهشلاو بئاغلاهيديرب ردهم بنغلا اذه ىلعذ ىدس> اولا لاق هو دهشامو ههتاش نع بائام
 لافودو+وااوددهاشااو مولع اوه بئاغلامهّذعت لاق دهاشلاو بئاسغاايدارملا فاو ذاتخاو .دهاشلا

 دهانشلاو قاذلا هفرعزالام بئاغلا نو رخ [لافو رض- امد_هاشل اوس لان ع باعام سئانغلانورخ ١

 مميت امو د_عماه:تامودعملاو تادو>وملاو تامو دعما ناعسق ب امولعملا لوة: و قالا هترعبام

 ظ اهعدع عدتعتادوج و مناعمقاضي أ تادودوم لاواهدوجو عال تامو دعما_خمهو اهدوحو ْ

 :هللواعم لكل او صاوو ماك>أ هل ةعب رالا ءاسقالا هذ دهن ءد_تاو لكو و اهمدع عانعال تادوجومو

 ناك هناىلا تهت امهر نيمرحلا ماما نعىراصنالا يساقلا لأن عدلاولامامالا يسشلا ىو ىلا

 تالاهاةءاهنالك رخأ تامولعم تامول_ملا كال: نمد_او لك ىف هلواهلة باس ملال تامولعم ىلاعت هلل لود
 تافدبافودومو لدبلا ىلءاهاةيامالز احا ىف هءوقو نكس: هنا هلا نم ىلاعت هنثال هددرةلارهوملا

 .ىلاعت لوف تت لخادم _ق الا هذه لكو لمصغتلا ىلعلا اوالا لكي لاعىماعتو هو ل دملا ىلء اهلا هن اهمال ||
 ماو ةثالا باس :اريكت وكي نأ عنسو ىلاءةوهوريبكلا هو هسة عزك ذ ىلاعتهنا تةداهشلاو ب 0 غلاملاع

 نئاوهدل اهيل اونأو شن نال اطر ع دسم الاريداقملاو ةر دل ببسح ا ريبك نوكي نأ بج وفرا دقملاو

 نلاسعت هنوك ىلع هلاداب تلي لاب ار اطول اذىفاهزنم هنوكىلع لدي كلذو هبيلعزوجيالام لكن ع
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 ١٠ ئ 8
 1009070سسست تس ا ا اان الا طل ان نقلة طل ةقطا طالت اطال طتا سسنوو

 1 معا ذاو امن هلاع داراضي انا 3 ناكل اع الا كا: هيلع ىو لامن هبا ةيوررشلا نسما دوج ١

 ! نام اًةءانههانلقدامعلا لامع ا ةينكى :دئافااأم ) سماخلالاؤسلا) لك أ أعد رلا ناكان ودكم" يمال ا نأ

 فرغلابمبز سلا كل: ىف ةدئافلا نوءاكملا لاف ةيتكلا ندروهشملا ىنعملا ةيتكدا اريسفتن ا لالا

 ناكناو ةنملا ل_هأ نم هنا قال رهظتاعاطلا ةفكتراذا هناف ىرخالا ىلع نتفكلا ى دحاناعرإ

 نههنا لعب .اعملادئءهئامم ليقذح ار لكن أ ىلع تاددق ةلدالا نال دعب اذه ىضاقل لام دضلابفدضااب ْ

 مالك ا١١ اذه. نع ىذاسقا!باجأ مثنازيملا ىلعةفر ءلاذإ لود ف قوش الفءامقشالا نمو ءادعسلا | ْ

 ةبث :1!ىف هللا اماوأ نم هنا ميظعلا ةالشاد د: هرورس وصح ىلا عجري مالا وداماشو أ عنتجاللاقو | ١

 |ةص درس توق ا انآ مالسالا كح لوقوهوىناثااماقملاوهتلاءادعأ ىف كلذ نمدضاانو ||
 اه امعالىفاعملا كل" ىلع هلادس موقنا اكلت 2 روكا انر دةواف ص وصلا ىلاعما في رعمل حالطصالاب تعضو ١

 تاّرملاعالا نم لعهد نأ اذان الان الوةنفاذهتدئاذاىل< أوىوقأ ةينكلاكلتتناك اهتاوذو
 ةراستئكلم ةكلملا كل”:تناكن اف ةضسازةيزق كل ماهر رك هب هش فكس لاول وأ 1

 قةراضتكلم كسلا كالت تناك ن اوتو ادءبا مي هجب استي مظع ةيناحورلا تاداعسلا ىف ةعفانلا لاسعالاب 0

 امس ناك ل ريثكلارب ركشلا نالوقنفاذ_هتدئاذاتوملاد_عنامبهررضت مظع ةاحورلا لا وحالا | ََ
 / كلَذو ةضسارلا كلل كالوس فرار 21 لاعالا نمدحاو لكل ناك ةضمارلا كلا كل:لوصحلا 0

 1ْ هكرحالو ةغ نا الل لصدفال هنارهلظاذه تفرعاذاو ةعبشملا فلسا تالا سوسختاس ا

 نمدارم اوه ا ذهذرثكوأ لقةواةشلاراب وأ ةداعسلاراب* ! ندرثأ هسف:رهوج ىف هنم لسصعيمالاةركمالد | ظ
 نءو هب دي نمن ن هنأ رةعم 4ىلاعتلوةانرسف ذا هلك اذهرومالا قئ اة لعاهناو"الؤه دنع, الا ين : . | 1 ١

 ىناهفصالا مو أهراتخاوامهنءهقنا ىضرس ابعنبا نعلوقنماضيأ وهو ىانلا لوقا« هكئالمابهفلخ ظ ٍ

 نينواءلارهظلاراهنلاببراسلاو لمللا هللا ىن :تبملاورولاو تمد ا ىل اعت هنن لعن ىوش#ي هنادارملا |

 سارحالا مهو تابقءملانار اهتراس نمويعأ اشرت و نلذ ىلللل ىلا ال نخءاسمالاو ولاا مدوراصنالاو | ْ 1

 رهين ادب الفلا ذا د غرم هدأاذا هلالن وعلا بمءملاو ىلاعت هللا نم هسارحا هن ل هنوظفح نيذا!ناوعالاو | د ِِ

 هر دقن مو هّنلاءاضق نم صال تايقعملا هد عفرخ رخ الاد ريصبلةبق اع «موثم داو لك ةزج ةريصب ريصتحا دهكلاذ | 1

 دوصقلاوةنيلا كلذ لعشوردقيال اف هئاضق نمو هللا ع نم هم-جمو دش نوما م عَ اوئظناو مهو | ا :

 هللا طفح نع هراكملا نم الخلا اويلطن نأ ىل_ءءاربكلاوءاىهالا ونيطال_لاثعبمالكلااذهنمأ] ٠١

 دمهالذاءوسءوب هللادارأ اذاو هدعب ىلاعت لاق كلذاوراصنالاو ن اوعالا ىلعاهعفدفاول و ءبالو هتمدعو 1 ١

 عج مالك مهسفن ًاباماوريسغي ىت- موقب امريغبال هتلاّنا ىلاعت هلوق انمثأ 1 لاو ن منو دنم مهلاموهل | 1 : ١

 داسفلاو ىصاعملامسهنم وكي نأبالا ماقتنالا لازئانمنل انم همق مه امريغبال د ارملا نأ ى لعل ديني رسفا | 0 ١

 أم دلا ىف هب ى د ,دقوالا باّقعل ا ىو سىلاعت هل عفد مث ىنال هبال ىعملا| ذهالا لق<الر هاظلاو ىضاقلا لاق | 1 ١

 ءاشي نم ىلعءاش نم كلذ ىف لضفيو امن دو اني د ملابأ دب ا ىلاعن هنال م َدنامف دبعلا نمر د صيرعمغت ود نم | ْ | 0

 هلوقىلا عجارمالكلااد هلاك مهذعيفاوفلمت ام باممعلاو كالهااب رعب غماا ىلاع 2 هللأ هرك ذاع دا ارااق ْ ! 5

 2 اريشالا مهنم مولعملاوالا لاسئتسالا باذع مهب لزنيال هنا لابعت نيف ةنسملا لبق ةئيسلاكانوا عتسسيو : ١

 مهراع لزننال ىلاعت هنأ نمد نم <. ةءفوأ. نمؤي نم مويف نا مولعملا ناك أذا اولا ىتح ةيصعملاو ر كسلا ىلع | 1 1

 ظ اوريو داسفلا قاوغلاب موق لك هنمدارملاو هقالطا لع ىرع < مالك | لب مهضعب لاهو لاصةتسالا ب باذعإ | ٍ 1

 | مهطعمد لاقو بادعل أ نماعاونأ مهيلع لزنيو مننلا مسهنعلي زيهتنا ناف ىلاعت هقناذي دومعر اهظاىف مهتنقب ةءرطأ
 هبنع هللا ىذرركي ىلأ ن نعىوربادعل ا كلذ ف لخ دامبرف ماوقالا نك. ٌءلواب اطلت نوكي ىذا نمؤملاتا|

 ىلاعت هللا مهم" !نأ كش ول هدب , ىلع اوذخأي لف ماطلاوأر اذا سانلا ناو هيلع هللا ىص هت لوسر لاف لا 1

 | لافطا بقاعيال ىاعتهنا 3 هنباذ نيتلكسم يفآني : الاءذهب ىضاقلاو ىابملا "ىلءوبأ يحاو باةعب ] ا
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 4 ْ نيا نع ىلا هوك لتتم لئموع ع رح نبا لافوراهنلا هك الم لزنتو ةرمشع ىهو ىل_للا ةكمالمدعصت لبق |
 ا

 | دنءنمامدهام لاهو تائيسا| تك هراس نعىذلاو تائسللاب راكي نيعلا بحاص درعق لاعشلا ن ءوأ

 ا ةلكئال الما (لوتالا لاؤسلا) تال اوس , الا فو هتلقةيو همون ىف ماوهلاو سنالاو ناسا نم هظف< كلم هلوالا

 5 عج ناركذتابةعملاءاّرفلا لاق لالا نالوق همف باوحلاو تاسقعملا اودو ثانالا عج اهعج فرك ذة روك ذ

 "2 [امكذ ذَدلا ىلع لدي ىذلاو لاجر عجب كيتالاجرو دعس تاو نبأ ل .ة[تابقءعةبقعم تعج مث ةيقعمةكئ الم
 : | لاؤسلا) و وش اركي تاتا ليا ياما هراطإلا

 | براسلاو لالا, ىنذكسملا نأ باوداو هفل> نمو هيديزيبن متابقملا كلو انوكنءدارملاام ( فاثلا
 ]| كاوتالاو لاعالا كل:نمذشيالو اهماغ هلاوقاوهلاعا هماءنو دعبف تابقعملاءالؤوه هب طاحا دقراسهنلاد
 0 | | براسلاّن ال هفاس نمو هب د. نيب نم كال اهملا عمج نم هنوظف < دارملا لب :مسهضع لاو الهاء ” موا فس نم

 01 أ هللا سعأ نمدل اوق نم دارحلاام(ثلاثلا لا وسلا هفلُح نمو هردي نيب نمر ذحي امنا هتام_عم ىف سا ذاراهنلأد
 3 | هنوظة هللا رهأ نم تابّعم هلربد- ناو يخأتلاويدقنلا ىلع هلا لالا نيلوق هبفءارفلارك 3 باولو

 3 | ىلع بكب اكمرمخ قبأو مسالا فذ هن هللا عام ىأ هنفأ سعأ نم ظفاسا كل ذىأ ارامذا همنا ىناثلاو

 0 | ريدقتلاوءابلا اهانعم م ةلكنا كرا :الانبا هركذ ثلاثل !لوقتلاو نافل أ ه.ذ ىذل ا دارملاو نافل سيكا
 | ىلع قالا نمدحالالو دكت الملل ةردقال هنأ هسا ريصملا نم ٌدبال هنا ىلع ليلذلا و هتناعا ادق رم هنواظفع

 ظ ناكوم كالا ءالؤه لوح ىفةدئافا | ام ) عنارلا لاؤسلا) هيلع ءاضقاممو هلا مآ نمادحأ اوظذح نأ

 | ىلع بكوكل مويلكفريبدتلانا ىلءاوقفت انيمدتلانالٌكلذو دعبت ريغ مالكم اذه نأ باول اوال
 | ىف ةفانلاثاريبدتلا كيف مه دنع حاور اها بك اوكحلاا كإ:نا ك شالو هلل لك فل 0

 | تاج امأون ومدلا لوةدام ىلءادخ دكلاو جالمولا ورمةااريب دتىف لولا انكو حاورالا كد ةَممَع

 | ىاطلا مهدا سو ماتنا عاطل ىنريخ ؟نولوةب مهارتلذاو مهن 1و

 ئ ظ 1 اعطت اذهب اذاو هنافآ او هناي جا يأ ا يدع قنا

 ظ 000 راس :ةذماهشسو ةزعم اهنقبو ةررشابشميو ريش ابشع اهنئ او امرعا اوس قات

 07 حاوزالا فلولا !دكذ كا ذك ةيريشلا حاورالا ف مالا نأ امكسصو فض ةفدعض اهضعبو ناظل لاو
 | | نم ةفئاط لكوديريشلا حاورالا نم ىوقآ أ ةفص لكو باد لكف هيك اذا حاورالاّنأ كشالو ة.حصحافلا

 | حاورالا نم حور ةسرتف نوكامن اانا ةضوصخم ةفصو ةداخ ةعسطىف دكراسشتم نوككةن ريشا حاورالا

 ْ ظ ىدذغلاحورلا كلذادالوأ امن 3ك ةبرمشنلاحاورالا كل :نوكتو ةمصاخللاو ةعيسطلا ىف اهل ةلك !ث ه2. كلذلا

 أن ءاهلامصاعو وللاصمىلا اهلا دش ضو ابن امهم ىلعاهل انمعم ىدفلا حوزلا كل كاك ك لذكر الا نأكت 7

 ' ةعيرشاا هيتدرو ىذلا نأ انلع ل ذكسهالا ناك ا ذاو ةفسالفلاو 3 هركذ مالك اذوذتاف الا فوذد

 | ىلعموطلستو :دكتالا !ءالؤه صاصتخا ىف مث« دعب ريشلا نم هراكتتسا نك فيكذ لكن ادنع ل اوبةم ىهأ
 | ءالؤهو ىداع م اورورشلاىلان وعدي نيطامشلانألوالا لق نماه يي دم ىلا ى وسوريتك دئاوف مدا ىت

 | سنالاو نا نم هظف كام هعموال ا دمع نم ام دها 2 لاق ىناثااو تاعاطل او تاريخنا ىلا نوع دي ةكمالملا

 | ةرخ الايرهظي ٌمبسريغ نم ىوق عادهماةىف عقيدقناسنالا نأ ىرئان أ ثلاثلا هتظقيو «مونىف ماوولاو

 | اييسن اكهناةرخ الاباضيأ ف تك: دقو هثاريشو هلطاصم بابسأ ع نمادس ناك هبلق ف ةبعادإ الان عوف نا
 ا ناكىن ا“ ذا | ىهالا ىلاو ةارلاورعشملا دن رم ناكلوتالا سعال ا ىلا ىاادلا نا رهظمف ةمدعم ىفوأ ةفآ ىف هعوقول

 | | نآرعاذاناسنالا نأ عبارلا ىوغملاناطم ثااود ىناشااو ىداهل كا اود لوالاو تاو د اسال | دن سم

 ْ | مهام واعو ةكئالملا ةلالج دعي ١" نم نال برقأ ىمداعملا نمرذ 1| ىلا ناكهلاعا هءلع ىدحت ةكئالملا

 : اذااهنءمرجزي اكابيلع ماذقالا نعمهنمءامملا ءرسيز اهنو ده ثيم نأ دقتعاو ةبصعم ىلع مادقالا لزؤاحاذاف
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 نير ا اوقف هرةملاةروسىف همل اوقلا 00 راح اند ل 00

1 

 ا رداقااةردقبالان الاصلاح ءام هلوكعم باحخدلا مرح ف هل ا ارانلا ثو د ناو ف.ءض 7

 نحام لاهل اهلا باصنلاا ْئدنيو ىلاهتهوق هن الا دان هى ةروك ذا لئالدإا نم (ىناثلا عونلا) يكل

 م لاق: باصعو ”هلمقن ةءاصم لوقت كن ال هلمق» 00د اولاو نشب مهتوضاصسلا فاثكللا

 ءّده نال كلذ مكاو ةردقلا لك الد نماضنأ ادهنارعاوءاكالاغيلا ىهو ماركءاسنو ةعْركذأ ارمالو2 ٍ

 م م ا ءاست او مالاةدوأ هيو فسار يدا ل ماا 0

 نأودبال :دسايكا اًضلادضمملا رمل ضرألا اشد تالله راسل 3 0

 كلدإو اهظعارُت :!ثمغل الوزنف عَ ٌرضتلاو*اعدلل نا ىلع تادّدب رحل افاضي اور اَتخلا لعافلا ضمن وكي | 0
 (ثلانثلا عونلا) ةيصاخخلاو ةعربطلاال لعافلاةر دقوه هنفرتؤملاناانلعفةعوريشمءاقستسالاةالصتناكأ]

 لاوقأ ةمفو هتف نم ةكالملاو هدم دعرلا ميسو هلوقوهو دعرلاة الاءذهىف ةروك ذملا لئالدلا نم | ا 1

 نبا نعللاهتلاو عبستلا كلما كلذتوصوه عوج توصل !ذهو ةكئالملا نم كلم مسادعرلا نا (لوالا) ||
 كد دلاا ليتم لاف خام دجزلا رن لون طنا لع ”ىنلا تا اس دوويل نأ ام_متء هنا ىضر سامع |[ 1

 هرحز لاه ع مشن ىذلا توصل اااولاق هلتاءاش * ثدح ناضل ااهيقواستو ان مى: رانك هدم باطما ةلكوم | ْ]
 هنوصو باهل اءلكوملا كل اوهدعرلا لولا اذه ىلءذ كل سل هللا قاخ نموا هنا نسا نعو باصتلا |

 اذان أك اموثع هللا ىىذر س امع نسا ع نءىوراماذهدكؤ يو دعرلاب ىعش اًضيأ توصلا كل دو ىلاعت هنت مد 1

 قطنق لاقثلا باخد( ىذنني هللا نا لاق لسو هلع هللا ىلَ ىنلان هو هل تيس ىذلا ناصس لاه دعرلا عمم ا

 نال ٌكَِذَو دعت سمربغ لوقلا اذه نا لعاو قريلا دكستو دع رلا هقطنف كاحضلا نس كنب رزه بلا ]
 ةردقلااولغلاو السا قلخي نا ىلاعتهقن ان ءد«يالفةامكلال ود اطرش تسلا ةنبلاةن لا ل هأدنع |||

 لد:وسلا نأ ىرن نن ةوكاندمتلي ف كو فال عودسلاتزصلااذهكوكش باشالا نارا 000
 دعب ملا ذافاضي أو همدقلا يفاثلا ىفدلوتنامجر ةمظعلا :دودلاو دزايل املا ىفذلوتن :عدافضا اورانلا ف داو | ْ

 مدعي: ب فيقف لو هيلع ملا صدم نامز فصال عيسنالوعالسلا يلع دو اذنه زق لا 0 ا
| 

 هن ال كالع سل هنا امه د نالوق همف كِل س داو ا كلم دعرلاب ىهسملا( هلااذسهف لوشلا اذه ىل_ءوباحسلا 1

 نأدءعنال هنأوهو قاثلاو فؤطعملل رب اغم هيلع ف ةوطعملاو هتفرخ نمتكئ الا او لاستف ”ركئالملا هلع ف طع |

 لير و ايرن كل داوم رت فار رشا ءدس ىلءرك ١ داابهدارفأ ن_سح امناو ةكئالملا سنس نمنوك د ٍْ

 تودصلا اذهل مسادعرلا نا( ىفاثلا لولا ) حون نمو كنمو مهقاثسم نيس ن نءانذشأ ذاوهلوقفو لاكتمو |
 ظفادو>والا سس دامها رحم ىروي امو سيدقتلاو ميسنلا نال هناضسمتنا ميس دعرلاّناف كلذ عمو صو هذا د ٍإ

 دوجومدوجو ىلعالل دثودلا اذه ثو دح ناك ايلف اعتو هناصسهلن رمي دّتَتلاو زعل لوح ىلع لدي | ا

 هدم مسالا ئث نمناو ىل ام هلوق نعم رهو امهبست ةقرقملا ىف كل :ناكن اكمالاو صقلا نءلاعتم |
 0 00 عيسي هئافدع رلأ عمت ل لا مدا 0 |

 لج هناصسمنافدعرلا ناوع أ ةكئالملاءالؤب نع لقب نم نبرمسفملا نم نا لعاف هتف ند ةكئالملاوهلوق |

 سامع ننا لاف هسيششو ىلاعت هلل | ةفيخ ن نم ذك الل | ععبسنو 9 ىأ هسقم دم ع نم ةكتالملاو هلوق نعمواناوعءأدل ٍ

 هزاسن ىل# ن نمو هئبع ىلعن «فرعبال مدهدح أ ناف مدآ نبا فوذكالهقلا نم نوذئاخ مهنا امسونغهقلا ىند



 ١ آ ولالا

 | "للثسملا)باذهلاىلا ةمعنا نم مهلاحهنارمغف ةمعت نم ءمهسفن أب ام اوريسغي ل ممنال م_مثانآ بوذذن زيكرمشملا |
 كلذ واس املأ الذل او لالضلا دع اةيدسي ىلاعتملا رجل وق ن الطب ىلع ل دن دب الأ ولاقت( ةمناشلا

 رخؤمريسغتلا ف هللا لعف نا ىلع لدي هب الاءذهرد اظن ا باول اوريمغت هيم نك ام هللا عم باقعلا ن ءرظعأ

 ىلاعثهللا لعف نعش وم درعلا لعف نا ىلع لذي هللا» اثينأالا نوءاشتامو ىلاعتةرقناألا دمعلا لدعف نع

 ى لقص ريغ دمءلا نا ىلع هيانءاحصأ تح ادةفهلد مالفاءوسموّةب هللا دارأ اذاو هلوق امأ و ضراعتلا عقوف

 ةرخ الا فاعل او انندلا ىف مذلل اًةكتسم هوكي مك ىلاعت هنا كش الف درعا ارثك اذاهنال كل ذواولاه لعفلا

 دارأ اذاوهل اوقلط_ذئن.-و ىلاعت هنا هدارأ امدر ىلعا رداق ناكل نامعالا لمدن القد سم دمءلا ناكولف

 | ىلع لئالدلا ىوقأ نمي الا هذه نأ الا مهههذعت رعشاناو ةقياسلا:: الانا تدق هلد رمالفاءوس موب هللا |إ]

 مهلامو ىمكلس ضقان الو ىلا ذعادارال هنع* اطع لاق راش تايقعملا لق عامننان ءلامتلالاهاءهذم أ

 مهرمأ ىلز لاو مولامى .ةملاو مهنعهف اءاسضق عذيو مهالو نم هللانودنم اكول تان 1 ل

 دعرلا مسيو لاةدلا باص !ئدانو اعمطو اف وت قربل ام كيرب ىذا اود) ىلاعت هلوق *« م-مءباذعلا عنعو

 (الل اديدخوهو هللا ىف نول د اج م هوءاشب نمام بدص.ة قعاودلا ىلسربو هفمش نم دكت الداود دم اإل
 ِ كلذو الثرومأ ىلع هلم هل ةسسم ىشو تاب .”ال هذ هركذب هعمتا هل 3سهالام لاازن ان دابعلا فرو حامل ىلاسعت ها ملعا ْ

 0” ]| باذعلاهيشتوهوحولا ضعب نمناس-الاو ملا هبسشن اهم او هتمكحو ىلاعت هللا ةر دق ىلع لال داسممال
 || قربلا مكب ريملاعت هلوةوهو قربلا لوألا ةفيرأارومأ انههرك ذىلاعت هنا لعاو لا وول
 هوجو !«هطوافوُح هلوق باصتت ىف فاشكلا بحاص لاق (ىلوالا:هلّثسملا) لئاسم فو اعمطرافوخ
 ىأ فاضملا فذريدقت : ىلعال | للعملا ىلعفلا لعاق لعفب انس اهمال امهل الو عمم انوكي نأ مح هنال لوالا

 | نم لالا ىلعنممصةنءانوكي نزرجي يناثلا ام املا ةفاخا عم ل عوأ عملو فو ةدارا
 || هن اك قرم

 |نمالاحانوكب نأ ثلاشلا اعامطاواف اذعا نعم ىلعوأ عبط دو فوخ اد دل او ميطويقوج مصيف أ

 ناعلدنءنالوالا هوحواعمطوافوش قربلا نوكىف (هيناثلا لكسملا) نيعماطو نيفثاخ ىأ زيطاخلا

 ىننملا لاف ثيغلا لوزن عمطبو قءاوصلا عوقو فاي قربلا

 قءاوصلا شو امام ااوحرب »2 ىجحن ربو ىش نول باه لاكىتف

 ثلاشلا عفن همقهلن هبق عمطيو بيزلاورقلا هبا رج ىف نكذ ةرذ اسم اكررمض همف هل نمرطملا فاي هنا ىفاثلا

 قح ىفريخ رطملا كإذكف نيرخآ ىلا ةمسسنااب ”رمشو موق ىلا ةبسنل بريش و هف ان دإا ىف لص ىد : صن ا

 (هثاانلا هلئسملا ) نام :لا بسمو أ ناكملا بسحب امال ذه”رمضي نم قحفف ”رمشو هناو أ ىف هما احا نم
 ءان | نم بك ىه مسج هنا كال باح ءأانا هنا وىلاعت هللا ةردق ىلع بم لما دؤربا !ثو دح نا ملعا ْ

 راثلاو بطر دراب مسج ءامماو هيئامملا“ ازرجالا هياعبااغلا ناك شالو ةيرانو هيث اوهءازجا نمو ةينئام ةمطر

 دضلانمدذلارهظد درا عئاص نمي الف لقعلا فالح ىلعءاتلاًدضلا نمد ةذلارووهطو س' ايراس مسح |

 دمه اق هرهاظ ىل_«دربلاىلوّدساو باعهسلا مرح لخادىف نقيا حب رلانالاةنازوعال ل ىلةناف

 || رك نحلاو ةغشع دكرح ديدشلا قب هلا كلذ نمداوتيفاغ م ءاةيزت قرع عبرلا تل ذ نا مث هنمرهالغلا مطسأ

 هوجو نم هناسو لوةءملا فالح ىل_ءهوةركذام لكنا باوملاو قريلا ىحو ةنوذطسلا ة بجو مم هفيتعلا

 ثداحلاتوصااوهودعرلا لص < نأو دب الف قريلا لدا, نافواش ول كل ذكرعالا ناكول هنا لو ارالا

 قانا دعرلا ثو د-ريغ نم ىوقلا قربلا ث دك اماريثكهناف كل ذك هالا س ل هن |مولعمو بالا قت نم

 | ضراعلا|اذ_هلوص-د_:عو درنة يبو ةيئاملا ةعسطالهلب اقم هكرطا وق بهس ل ها هنود انا
 نأ. نكي ف.كفءامهليباصسلاو ا ماعءاملا بد ىانت ةيظعلا نارينلا لوق' لبةيداثلا دة فيك ىوقلا

 تصح هنن هف ةتبلا اه نولال ةفرمدلارا: :“انا هدم نم تلاثلا هثيرانةفأ ٍِص ةلعشه.فثدع

 ْ بسلا نات ثفرجالان والا كلذ ث دح- نيأ ند نك ناشنلا» ءازرحأب "نإ هاطا انهارت كاس ايزاتلا

 1 د د ل حم هس دولا بيحس مح سمح

! 
 0 مص اصلا

 ا
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 1 6 نامه دوس ولاودوجولاو# قطان الجاد قدصلاو قطا ىههتدانعنااهئلاثو قاطاوهءاعدلاق
 ق.ةحلا قاس اوه كل ذو الطابريسي نأ نكميالف مدعلا لبةيال مهسقو الط ايريصب نا نكع ىدوهو مدعلا لمد

 ناو نات درك نات ا دوسبولا ق- ا ناكملعلا ل.ةبالاذؤدوم هناذادودولا ب اوناكاذاو

 وههدوحو نأ اذهب. تشفهدوجوركذ وهن و .ثداقةعاودانق-نوكي نأ راك دال ا قحأ أوتاد اةدعالا قحأ

 ىفقلاوهلاكلاو ةءهلالاوءانئان هركذوتاداةّةءالا فقل اوه هدوسو دامتءاو تادؤجوملا فقملا | |

 اوهدحأ ناهبو هن قلل! ةوعدفاشكلا بحاص لاق (ىناشلا ثلا ) قدا ةوعد ه1 لاعاد لفراكذالا |

 || دوصتملاو ىلا ةإاكح هوقىفةماكلا هملا فاض لطابلا ض.ةنوهىذاا ق١ ىلا ةوعدلا فاضت نأ |
 بابن نمادِهو الطان هنوكتارامأ ن نع ةيلاخاهتوكو ةق- اهنوكب سد ةوعدلاهذ هنوكىلءلالدلا همم | ٍْ

 ىذلا نيتاوعدا اة وعدو ىلص كام سل تي ا ذاضا| 1

 مغ ساالا هنوبلطيامت ذو مسهل د وصال هت اَنْوذ نم د وع ا 21 يقع | 0

 ناردق.الو هيلا هتاحو هشطعبالو هو كح طل 5 رعشال داجءاملاوءانمل اىلا همفك طسابةياكتسساك 11

 مهعذن ىلعر دم الو مهد احا عبط بيالو مهئاعدب سحيال داع هنوعدي ام كل ذكف هاق غاي وهاعد بسحب | ٍ
 لدتلو هعباص ارث ان اهطسيف هيريشل هب د. ءاملا فرةيتادارأ نع ع مّتيأ ال ماعد ةدئاف هلقفاومش لقد 1 1

 ءاعدامو لاه مث نب وذتلاب هءفك طساك ءاسشاا نوعدت ىرذو هب رمش نم هيولطم غل. لوءامملا كل ذ ىلا هاك | 31

 عطتسست ةهاالا اوعدن او مم هللا اوعدناممال هذ ةعفنمال عا. .ضىفالا ىأ لال ىفالا ني رفاكلا |

 (لاصالاوودغلا م-هلالظوا هركواعوط ضرالاو تاوهسأ | ىف نم دس هنو ( ىلا ءثهلوق#« مسهتياجا |

 اده لعو ضرألا ىلع بنا عضو عج دودسلا نمار انا (قوالا) نياوف دوف !1!فناملعا |

 ضعبف نوم هوما مهو صوصختا هيدار ١1نآ الااماع ن: ضخ ناو اعذال نا وذ دحأ ناه>-و هيفف هولا |

 لمحيملا عم يلع كلذ ةيوعصلاهرك مقدس يهيدعأل نم نيلسملا ن مو طاثثوةلو مداعوط هت نو د نيممْؤملا | ا

 8 3 ينئاسخ لكفا تنال ماو ماعانفالا نا ىناشلاو نأ مأءاش يي ظ

 1 1انالوالا هيلي سدس ناودلاانو دمشالف كورت انا ١ هلل نو ص سنثالاو | 0 '

 نيكرببف هنندصس نأ ضرالاوتا ووسلا ىف نم لك ىل_ءتدو ىآضرالاوت ا رعسلا فن مدعي هنو 1
 ف نم م لكوةيدوبعلاب فارتعالاو مانعتلا دوكسلا نءدارملا نو هو ىناثلاو لوممللاو عوةولا,بوجولا | 1

 صضدرالاو تاوعسأا قلخ نه ءموتلا نما زلاقام ىلع ىلا. هلل اهي دو عب نوار شضرالا 3 نءو تاوعدلا ا

 0 عوذاتاوداقنالان ءةرايعدوه-لا نأوه ) الاريسةتىف فاشلا لوقا امأو) هللان اوم ْ

 ظ
 ١

 000 هلباه ةتهام نوكت ىذا اوه هناذا نكمملاو هاذا ن ؟«هاوسامنأ هسف لولا أ
 لكدو>و نوكمفرثوهو د ومر أّرالا سكعلابوأ هد - ىلءهدوجو نا حر عتمما كلذكت اكن هلكوأ

 داجحال ا ىفرط ىفتاخسملا عبج ىف ان هريث أدق هما عابد اوشام لك مد_ءوهدااب هنادي اا ىوسامإ

 تاوومسلا ىفام هلل هلوقانا الاءدهرماقأو دانت الاو عوضالاو عضاوتلاوهودوصنل اوه كالذو مادعالاو ظ

 ضعي نأ دار !افاهرواعوطىلاعت هوقامأو ضرالاو تاوعسأا ىف نم ء لسا هلو هلوقو نواف هل ”لكضرالاو | :
 نزااو ىمعلاورقفلاو توملكهنععبطلار فني ام اهضعبو ىنغلاو ةايااكهلو د ىلا عبطلا لعام ثداوألا | :

 ىلع دحال ةردقالو هدا او هبي وكتو هر دقو هن اذ لصاح لكل او تاهوركلا فانصا عدمجيو ةنامزلاو | ظ

 صخُش لك نورمسفملا لاه لرتالا نالوق «_.ةو لاصاال اورو دغل امها الطو ىلاعت لاه م بعفا داو عافتمالا |

 ع كاش يدب ٠ نزلا لادن ل هلل دعس هلظنافا رذاكو انموعتإل او 1

 1 1 و ا ل جس عم يصمم حجب صو عوواوسم مدعم ل بوما يحس بوحي مو اسس صمم | كحل



14 
 ل ل رم مم يي مل م

 أراب" الاءذه أن ورك ذي ءاكلا نم نيقةملا نأ معا و ئثالو با رشالو ماعط هللا ةدامع نعهلغثدال و

 | حارلا ف لولا اذكو هريدي ةمكافلاحاورالا نمنيعم حور باصسلإف ةبكلف ةسئاحور ىوتتب متامتاةيولعلا
 | هلافىذلااذ_فدتلا مسكت الملا نم كلم مسا د_ءرلان!نمهانلقن امنيعاذسهو ةيولعلاران الا رئاسفو
 | نم (عبارلا عونلا) راكدال لقا ءلان يلي فيكفءاكلا نمنوةقحلا» رك دام نيعوه ةزابعلا هذ هم نورمسفملا

 ظ قءاودلا ىعمانرك ذدقان أ لعاو اشي نم اهب بيصيف قعاودل ا لسريو هلوقةب ال اهذهىفةروك ذم ا لئالدلا
 0( ان ةعسرنبدسلىخ أ ةعيرنبديراو ل_.ةطلا نب ماع ىفذي الا هذه تازننورمسفملا لاق ةرقبل اةرو ىف

 ظ انربخأ ةعمر نب دسلوخ[ ةعسر نبب دير لات هب كَمْما نا ديربو هنال داو هناهص ات لسو هيلع هللا ىلص ىلا

 0 | ةذهدا ماع ىنرو هتقرحاف ةقعاص هلع هللا لسرأ ديرا عجراسم هنا مدي د نم ماو س اه نم ايد نع

 | اذاوباصَشلا نمداوتتراناملال كاذو دج بم هةعاصلا ىهانأ لعاو ةءاولستدب ىف تام وريعبلا ةدغك
 ظ اتوقف صو ىفاوغلابءا مكمل اورد ةلىف نانملسا تقرح اورد! ىف تصاغامم رف باصسلا نم تاز
 ةرارلا ىف ا م«سطنوكتنأ بجوف باصسلا ةعسط د_ضاهمعمطو ةسابةراحرانلا نأ لال دّدسالا هحوو
 || نارين ىوقأ اهئاف كلذكرمالا سل هنكل ةداعلا ىلعان دنع ةثداسألاناريدتا !ةعسط نم فءضا ةسسودسلاو
 | ىلا«تهنالءاور اتم ا لعافلا ص هذ بيس نوكينأودبال :وقلا كل دي زعاهصاصتشاناتئفملاعلا اذه

 | لددعام لعب هلوق ىف هلع لاكلئال دنيب ىلاععت هنا د ار او هللا ىف نولد اح مهو لاه ةعبرالا لثالدلاهذهرك ذا

 هذهرووط عمرافكلاءالؤه ىعي هللا ىف نول داع مدو لاك مث تان ال اهذهىف ةر دّقلا لاكل ال دنيبو ىن:أ لك
 || نغانريسخ لاه ىذلارفاكلا ىلع درلادارملا نوكب نأ ادد اهودجو لة< وهو هننا ىف نولد ا لئالدلا

 رشحلا لاطناو ثعبل اراك ىف مهلا دب ىلءةرلادارملان وكي نأ اهءناناو ديد نمما ساس نمأ امير
 مهيلعرلادا راانوك نأ اهءبارو تازدثملا راس باطىفم-مملعدرلا دارا نوكح,نأاهثلانثو ريثنااو

 ظ أ ىقعا ثي نم ةقعاصلا,بيص.ق ىنءلاو لالا اما لوالا نالوقواولاهذه فو لاطئتسالا باذع لازنتسا ىف

 أ! ىلاعت هن اكف ان ئ:سالاواو اما ىناثااو ةّمءاصلا هتقرحا هتناىف لدا امل دب رأ ناكل ذو هللا فهلا د لاح

 || لاوقأ لاح اظفلىفو لاحم ادي دثوهوىلاعت لاه هتنا ف نول د اح مهو كل ذ دعب لاهل ئال دلا هذه رك دما
 | ىلع تناك اذا ةماكلاَناف طاغاذه ”ىرهزالا لاهو ناكم ميمءوغو لوهلا نموهو دئاز با ةبدتق نبا لاق

 || هوحو ىلعدخأ ما وفاتشاودادمو سادمولالموداهموف ةءلدأ ىهذ ةروسكم ميم لوقا لاعف لاشم

 || فاكتاذااذكل لعتو كالهال «ضّرعو ناطلسلا ىلا هيىعساذ انالفين الف ل م_هاوق نم ل_هقلوالا
 : | هنوعقويال قبرطب مهكلل يي هنا دعالر حصحمملا دي دش هن احس هنا عملا ناكف همف دهتج او'لءطا لامعا

 ١ اير هةمواف ىأ الام انالف تلس امو لد لا ةزسةبعصا | ةئسلا ىعست ه:موةكْدلا نع:رامع لالا نا ىناثاا

 ىعملاّناكف هلباةااوةازاجلا ىلع عشت لاعف ظذاوة3_ثااودو ل_هملا نم لاعف لاو ملم ونأ لاه دعا

 !ٍ ديدشةدسعوبأ لاقو ودل ادي دش ةداتقو ده ام لاةقتارابعانههني رسفمالو ةيلاغملا ذي دس ىلاعت هنا

 " | لام لاتيةفرعزتالافثلاثلا لوحلا ديد سامع نب ١لاهو ةوقنلا دب دشن سلا لاهو ةيوّعلا
 " | ىث لام ديد مهضعب نعىور عبارلا. لادسةيدش ىأ لاحم ديدش وقف ل داس أم نع
 ناباكلا اذهىفانرك ذدقانأالا ىلاعت هللا وح ىف نكس ءالدةإلاّنال حدبال ادهاولاهد_ة!ااددش

 " ]| ىدايم ىل عال ضارعالا تابامل ىلع له_:امافىلاهت هلا قس ىفتدرواذا ظافلالاهذ_هلاثما
 "| ىلاعتدلوق« ةدارالا كلت هنع ىننع هنا عم ملا ”رسشلا لاصبا ديرب ىلاعت هن اوه انهه دة ايدارم اف ضارعالا

 ا | وهامو هأف غاساءامملا ىلا «.ةكط_ساك الاى شب مسهل نوميح سال هنودنمنوءدينيدلاو قل اة وعدل

 ثِحاا)ناث< هيفو قاس اةوعد هلل ىأ قس ةوعدهلهلوق ناملعا (لالضىفالا ني رفاكلاءاعدامو غلا

 هملا عاطةنالا ناىلا يوب هناك ق!ططاوه هؤاعدذ قااودهتنانا نسل !لوقاومنانو هنقاال هلا اللوق قا



 ا
9 0 7 5 2 2 ٍِ 

 | لاقي نأ مصي ذة ةمسو ىناثل ا قواخمأل الث ءنيقواخن د ؟ناكاسعت هللا ةر دب ةعق اولا ةكردلا الكم تناك امل

 | تارايةعالارئاس ىف ةغل اخلا لود ىف كمثال لب ىلاءت هنن قول ةوه 1 لثمد_.ىلا قولذتوه ىذلا اذ_هنا

 ْ قىكيردقلا اذ_هوهحولااذ_هنمتلث اما لود- ىف حدد ةءالهوولارئاسف ةفلانخلا لودح نأ الا

 نال مزال رغادهل وةقنق ىلاعت هلل ق وا دبعلا لعفّنا ا ولاف ثمح 5 ريا ىلع مزال اذههلوقامأو لال ددسالا

 ا فدك ةثبلا اًةاش ددعلل تنثنال نحخ و ىلاعت هلل اقا1' الئ هدرعلا ناش نو ك.نأزو ال هنا ىلع تلا دان الاه ذه
 | عجرب هل داحانلق بهذملا اذه ىلعرافكلا مذ نس 1 ىلاسعت هنن اناس د.علا لءف ناكول هاو ةامأو كلذانمزلي |||

 ىلع بهلابأ مذ ىلاعت هنال صضوة:ءوعو لءفلا القسم درعلا نوكي نأ بحو مذإاوحدملا لص>املهناىلا 0 ١

 هولا اذه رقت اذهذ ع وقولا لام مولعلا ف الخ َناانرك ذ دقورفكلا ىلع توج هنا هنم ل اع هنا عمد رفك | ٠ ٍه

 ئهدنعلا لءفَّناك ثالوث لكقلاخ هللا لقدل اوقذي الاوذ_مكسةلاىفىنائلاهحولا امو دب الاهذه ىف[

 وشو هلوق 0 اهذهب كك سقلا ىف ثلاث اه-وز او مةةئام هبا ءموااًوسو هتاوع هقلاخ نوكح» نأ بوف ا 6

 بجو ةيفااكلاوهور 1 اروك ذا !ناكاذو ىناعمأا ىآ قدح اوىلاعت هنا همف ل اقب سداور اهةلاد- اولا ْ 1

 "للم لا)اناوق ةع ىلعاضي الما دن وكب ذءنمحوهاوسام لكلراهةلاةمقااخناىفدحاولاوهدارملان وع تأ
 مسالااذهتاودو ظفالاىفالا سدل عازتلا اذه الءائشلا سما هيلع عقيالىلاعتهاّنا مه معز(ةئاثلا ||| ١
 ( [هاا هنوكبح ولام ش ناكول هن اب هيلع تح او ىلاعت هللا ىلع غسال ا اذه عيال هنا معزو المأ هلع عّمب له ٠
 ماعاده لاقيالو ئثلا مساهلع عقبال نأ بجوالا_ كلذ ناكل و ءو لكقلاخهتناىلاءتهلوتلهسفنا || ٠

 فنكف اه رشاوتادو-وملا ىل_ءأىلاعت هتاتاذانهدو اهلك أ ام تامحاهم تطقس هنا عم نام رلا اذه | 31
 اا ل يو ص د 0 4 5 ا ل نحل ا
 سل لاق ه رك ةئاشلاةسحلا او هقح ف اص وصخ مكمل روك مهلو ان ىذلا مانعلا ظفلل ارك د نكي ْ

 هسف: لثم لثم ىلا هت ىرايل اف اهسفن لثم لثم اهناف ةَقِمقح لكن أ مولع مو يشل مم لدم سدل ىنعملاوئشهلثك< |
 هثلاثلا ةطاوئثلا مسا ىعسصريغ ىفاعت هنا ىلع صممت ذوذئشب سدل هلثم لثم نا ىلع هبنىلاسعت هنا عم |

 ىسا ا ءامسالابالا هللا يد نأزودال هنا ىلعي الاهذه تادا.مهوعداف ىساءامسالاهتنوىلاعتهلوق ||| ٠

 تحل

 مس بم

 مسالا اذهقالطاىف اوكست بامصالا و ظفلل اذهب ىلاعت هلل اءاع دز وال نا بجو ىئسخلا ءاصسال ا نم

 هلوقنابهع مدخلا باجأو مكح »و نس دبه 2 هللا لق ةدا ربك ائث ىأ لق :اوقب ىلاعت هلع |
 هسفن لقت سمأ هةبد مالكمك.-+ و دب دمبش هللا لق هلوقو باول لورتم لاس ةداهثربك اش ىألق|
 هنادارداق وولعلابال هن اذا ملاع ىلاسعت هنا ىفدي الا هذبم ةلزتعملا كس (هثلاثلا هلثسملا) هل_بقاعمل قلعتال | 1

 قا ل_ه< نأاماتافدلا هذه تناكحا ةامحو ةردقو ملءىلاعتهت لطول هنالاولاه ةدد_ةلانال |||
 تاذلا لو انو: ل كح قلاخ هلا هلوقّنال لطاد ىناشل او ىلا ستلا مزلالاو لطان لوالاو «-ةاالوأ هللا ||

 ىلعتاذلا ىوساسف قب. نأ بجوف ىلا عت ها تاذ ق> ىف همف صمصختل الو: ءانمكج» تاضدلاو أ |
 || ىلاعت هنوك بحول ةرد-ةو ملء هلل ناكولذ ىلا-ءتهن اذ ىوسْئ د لكلا تن اخ ىلا .+ةنوكي نآو هد لالا
 || لكل قلاش ىلاعت هنا ىل_ءاللا دن الااولاه نارقلا قاخ ىف الاهذ_مياوكس اضيأو لا وهو امهلاقلاخ
 موهعلا اذه تءةال> ادنوك.نأو انوا نوكحر نأ بج وةىلاعت هتتاود» سل تآرقلاوءايشالا

 لئالدلا بيسي ىلانءت هنا تافص قحىف اه.صصخ انأ الا ماع ةغمسل نا بابا! ىفام ىدقأ باوملا | ظ

 نودقوامواس ارادي ز لتس لة-افاهر دقب بدو تلاسفءامءامسل ا نم لزنأ) ىلاع: هلوق ةملقعلا | 0
 امامأو ءاذح بهذ.فديزلاامأف لطاما او قل اهتنا برمضد كل دكهلثمدب ز عاتموأ ةماح ءاغتب اراسنل اى هملعأ | / ١

 نك أداها سدو مه مهاوأ هو تاكا مهلك ئاوأ هناو د2فال هعم هل مو اعمجم نص رالاىفامموأ نأول

 ٠ تمص عج ممكنا

 اس أ حا
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096 
 امس سا

 "ا لاو اذه دذعو هلت دع دلاظو شن اريغادحسإ رفاكملاناريتسفتلا ىفءاح حاجزلا لاهو هراكوهوا غرك هيد |

 اماهذا ل ايلا ة تا للعام مشو امدحتتاماهف اوالوةعلالافلل لاعت هللا راك نأ دعبالىرابلالا نبا
 ىلاشلالوةااو اكدولءح دنا ىلكالإف لاف امفىلكتلارث أر وط ىتسوىلا عت هللا بسن تاغبشا ىّتح

 اهرمصقو س: ثلا ط اطخشباببسب اهل وطو ٍبناج ىلا ب'اج نم اس مالم لال_ظااذود٠نءدارملا نأوهو
 ودفلا صصخ امناو بناج ىلا بناج نماهل.مواه رمصقو اهاوط ىف هملتسم د اقم مىهف سهلا عافترا بسد

 ضرالاو تاومدلابر نملة ) ىلابءتهلوق * نيةقولا نبذه ىفرثكتو مظعتامنا لالظلا َنالركذلان لا الاو

 له مأرعسبأاو ىعالا ىو:سن له لقارضالوا«فنمهةنالنوكلعالءاسلوأ هنو دنم مت دخت افأ لة هلنا لق
 وهوى لكسص قلاخ هللا لق مولع قلما هءاشتف هقلخت اوقلخ ءاكرمش هلل اولعج مأر وذل و تامل ىومست |
 درلاىلا داع هلاعضاخ هنوك ىنءعهلل دس اس ضرال اونا وهلا ىف نم لكنا نيب امل ىلا.عت هنا لءا(راهقبادحاولا |

 هربا اود باوحلا اذ_ ه١ ناكاملو هلل ارق ضرالاو تاومسلا بر نملقل اقف مان_دال اة دبع ىلع

ىلع أ هبدللا باوملا اذ واركاذااوهنوكينأ سو هيلع هلا ىل صهره هرك ب الو هب فرتميو لوثسملا
 مهن | 

 ءايلوأ هللا نود نم متذسفت الف مها لق لاف تان" اكل الكل برلاوه هلايصس هنائيبانو هنا قركش ال

 ة”رمضملا عفدو اهفنال ةعفنملا لمت نع ةزرجاع ت'اكأ وا رضالو اعفنامسفنال كاتال ى ١و تادا.ج ىهو

 نك فلو كذناح اهرب, نع ةرمضملا عف دو اهريغل ةعفنا ا ليص# ن ءةزاعنوكتن أف اهسفنأ !نع

 || هدهلثع لهاملانأنبب ةرهاطلادحلا هذهرك ذالو هفسلاو ث معلا ضاسمم داع تناك كلذ ىلعةرداق
 1 نار نينا ا للعلا وتانلظلاكة ل اهذه لثع لهم اوريصملاك ا ميولاسعلاو ىبعالاكن ركب ةحخغلا
 لءاسلانأ ةرورضلا.ملعي د لكل ذكرونلا ىوانال ةلظلاوريصبلا ىواسيإل ىمعالا نأ ةرورضلاب لعب

 ءاماابروئلاو تاذظا |ىوةسد مصاع نءورعوركبوبأو ناسكلاو ةزبأر ةاهملاعلا ىوا- سال ةخطاوذهم

 ل ل ا عج | مسا ىلع ةمدقم امن ال :

 قاخاسهل سل هقءاكرشاااوعزّىتلاءاسسال امذه ىئعب مبملع قلطا هباشتف هقاذك اوقلخ ءاكرسش
 . درو و مام ةمشااطلا ىف هللا ؛لراشتاهنااولوقي تح هللا قلخ

 اهنوكيمهمكح ناكل ذك يمال ناك ذ ورتأ الو قاخ الو ةّبلا لءفامن :ءرد مدل مائمالا هذه نأ ةرورمضااب

 هذهياوادتسااني امج نآرء!(ىلدالا هللا رلئابسسب الاقو لو او هذلا ضخ ةمولالا ىف هلل اكرم:

 يناس ناو رح قاض تانا ولان أ اوعز ةلزتعم نأ لالا هوو نم لاعذالا قلخ هلم سم ىف هن , هاا

 مولعمو هام ا وقلذ ءاكرش هق اوامعح دف ريدقتلا اذه ىلعو ىلاعت هلااهةلخم ىنا'تاكسلا و تنال

 لعف قانعال د_علا نأ ىلع الا هذه تادفراكنالاو مذلا ضرعم ىف. الاءد در ذامنا ىلاءةهنتانأ |

 هنا ىلقن لهانةلطاولو قا هن أب لوقلا قلطن الان الا ث دعو لعفي ديعل نان لق ناو نت ىضاشلا لاق سف: |
 كلذ نم هزنم اع قناو ةرهشم عفدو ةعفذ باطل في ناو هللا ةردسقب ل فان دسح تال قلا ناش لو

 | مزال مازلالا اذهف اضيأو ىلاعت هللا ناخكه _ةنخ نوكيال هناالا(-ةلاخد عل !نوكرب دة: نأ تثف هلك
 ديعااو هل الا ناللرشلا نيعاذهو هل لعفو دمعلا بسكو هذ ىلاعت هللا قاخوهام نيءنولوةب مهمال ةريسخال

 ا ركدامناىلاعتووفاضيأو قد همفرخا اللوالاام_هدحال لامال نيذللا نيكم رمش | ةلزئمع لاعفالا ك[:قلخ ىف

 آ : رافكتاَن ال ةدئاف مذلا اذهل قباملىلاعت هللاقا> دمعلا لعف ناك لو ممم . رطاأم ذور اًمكلأسع مالكلا اذه

 "| لهل اىلاانب شر لو هيلعانم يلف انمفرفكلا اذه قاخ ال ىلا عتو هناصس هل اناريدقتلا اذه ىلعاولوقد نا
 نوكيناام قالا ظفانا لالا لاؤ لا نع باولو انرا.ةثابالو اناءفبالا يفلح دقهنا عمرمسقتلاو

 نوكين أر يدق: ةنيوجولا ىلعوريدتنلا نع ةرابع نوكصو دوجولا ىلا مدعلا نم م حارخالان « ةرامعأ

 قالا انلقهش | قا هك هقلخ دل هنأ الا اهقااخ ناكن او درعلاو هلوقامأ ادا وكب نأو ثءال هنافان'د هت دنعلا
 د.علا ةردّب ةقاولا هكرخلا نأ مولعمود ,وجولاىلامد_هلا نمحارخالاو نب وك.لاوداح الا نع ةراسع
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 اننا

 هلوةلةدسعو أ هراتخاو ءاملا نو دول مداع نع صفحو ”قاسكلاو ةزجأرق (لوتالا ثلا ) ثدخابم |
 لّوالا ناهجو هءففربدَمَدلا اذه ىلعو باطختا ىلعءانل اءنوقا.! او بط احم امه س لفاضيأو سانلا عفت

 هيدارناماعاناطش نوكي نزوح هنا قاشلاو ءاساوأ هلو د نم تذل لق لوقف نيروك ذمال ب اطخ هلا

 نيمبسق ىلع اا ىلعداقيالا (ىفاثلا ثحلا) نودقوملااارانلا ف هملءنودقواممو لاك هناك ةناكلا ||
 دقولنأ 1ىناملاو نيطا | ىلع ناماشاب ىلدّةو ًافىل اعتهاوةكوهورانلا فئوشلا كلذ نوكيال نأ امه دحأ |

 تنسلا اذهلف راثلا قاولعج ةء.سلادا حالا بن وذمدار أ نمَنافرانلا فءوذلاّ كل :نوكب وئشلا لع 1

 دقو ىذل ىن املا له أ لاق ةءلح“ اغا هلوقىف (ثلاشلاك ثحأا) راثلاىفه_لءنودقواممو نيه لاق | :

 هلمح ىذلاءاملا دي ز لم دبَر ىأ هلم دي ز هل وقو هن عمت املكعاتملاوابم عن هل يلا اشالاو اوال اهتمي ظ 5 فرسالاو صاصرلاو سانلاو ديذلا ةعتمالا ءاغتبال هماعدقؤي ىذلاو ةضفلاو بهذلا ةءلملا ءاغتال هيلعأ َّ

 مث لطابلاو قلل لاثمال اهلنا برمضي كل ذك ىنءملاو لطانلا ا رمضي كل ذك ىلا عت لاق حل بسلا

 ا ولاافج لاشي حارطالاو ىرلاءاهنلءارفلا لاك سانا عفمبام ماوءانع يعترف اا لا
 لاا ىل«بصنءافج عضومو ضعب ىلا هضعب منملاهسنم عميل مسا ءافللاو هامراذا ءافس هود | 05

 نمفادصلا رهوخلا قس و لمحت ةرخ .. الار هنأ الا نفت وول روءاملا هو ىل_عوا_هيدق ديزلاّت ا ىنعملاو ظ 1 ١

 لس و لاع هرخ "الانا نأ الا مظءتو ىوقتدقثال املناو ثاهشلا كل ذكف ةعبسلا داسجالا نموءاملا 8 3 ا

 أ رشبال متاح فأن «والافج جاسعلا نيب مر ةءارق فو تابيسشلا نمئسهب وشيالارعاظ نسا قبو لوزتو 0

 مت هنا لوألا ناهدو همفذ ىتسملا مميرلاوبادكسا نيذلا ىلاعت هلوقامأ ؟رأفا الك أن ناك هنال ةير ةءارشب | ظ
 هلو ىدسملا ممم راو احكسا نيل هلوقب م لاثمالاهقت'برضي كاذكهلوقدنع مالكا 1

 ريدم هلدقاسع لصتم هنا ىناثلا. ىنسحلا ةلا او ىسملا "ل دلتا هلو ري دقتو هريخ ىسساساوءا ديالا غقرلا | د
 الث هنوك ىف هحولا نيب مث بمكسإال ن ملثم ءاق+ بهذي ىذلاو بروتسسملا ل ءوه قيبىذلا لاق هناك | ظ ٠

 نآودورخآ هجو همفو ةبومءلاو ةرسنإلا عاونأ برس ال ناو ةفاوهو ىسملا بيس نا هتاوعو ||
 غد سل |نوكمف ىسحلاةياصكسالا مهب رلا وبات نيذلل لاثمالا هت ابرضي كلَذكر ب ردقتلانوكي|

 قف ءانعملا لاوسأامأ+ انقثالا لاوحأو «ادعلا لاوحأ انو»ركذ ىلاعت هناا عاو فوستر دصأل '
 ةونااو ل دءااو دولا نمهملا م_هاعدامىلا هوباجأ نيذلاّنا ىنعملاو ف سخلا مهبرلا واصسا ني دال هلوق
 قلتو هنا ىاض تالا وسخ اههاف هلوسرناسل ىل_ءةدراولا عئارمشلام ازتلاو لسرلاث عبو د

 ةسمئادلاٌةرمضملا او نعةصا اننا ةعفنملا ىهو ن_سلاىف سدا: تكا شامل
 قاهر كس ذر لاعت هنالانوع ةدارزلا رك يلو :لالجالا و ميلظعتلابةنو رقما عاطقنالا عدلان |

 هلاو نحمس ل نيدلاوهلوق ى عةءا.ةشالالاوحأ امو ةدايزو ىلا اونسح أن يذنا لوةودو ىرخأ ةروهس ١

 !ودنتخال مزنة م واج ضرالا قام مهل نأ ًاولدل وق( لوالاع ونلاف) ةيوقنلاو تاذعلا ساس وأ مهلك ١

 موسفنأ ًاهناو دةقالهرب دة فوذحم هءاودتفاللوءةمورخ الا ن مالدي نيّسش ءاادح أ لع ءاد_ةفالاو ه هنأ

 أ قح عملا اًدَدَّنا ملعاو ض رالاىفامدل وق املا ةدئاغدب ىف:ءاكلاوباذعلا نم معمتسقت :؟ء ادق .واعسا كأ 1

 نبا ا هن اذ اص ىلا هل مسسو هن وكل همحي انام اوما ل اذوهنانسنا لك تاذلا,بوبلانال |

 ءاد هك نأب ىضرب هناف حاورالا وداسجالاملاعىواسياملاكللامناكو بعت او لالا هررضلا ىف سفنلا |
 عاونأ نم (ىلاثلا عونلاو) تاذلاابو. نوكيا اءاد_:نوكنأو ديال ضرعلاببوحلاتال<سمتلا]

 || مهلاعأظيح أ,_هرفك نال كاذ باج لا لاك باسملاءوسمهلكءاواهلوقوهمهلهلاهةعاىذلاباذغلا ||
 |( ةمسدقلاةرولعلا هي ريشا !ةديعسلا ةلاطا ىهف هتيتو هني دومعو هللا كل شام لكشف نانلاح انوه ل رقأوأ] |

 ددشالانالسةي نيتلا-ل-ا نيئانهّن ا كاشالو ةسسئن اذ ذؤملا» تاضلا ةلاسلسا ىف هنت ارعسغب كاغشأم لكو

 ا مّوق ب+و لاوحالاهذبهاة سس انا لانعالا ىل_عةبطاوملاّتاكشالو ديزالاو لقالاو فعضالاو !



 ا

 رفاكلاو نمؤم ا هبشاسل ىلاعت هنا لا( بابلالا اولوارك كدا ىع أوه ن نك ىلا كير نم كما !لزن أ ان ا ملعب

 ءامسلا نم لزنأ لاّقفرخ ذل م رفكلاو نانءالل برضروتلاو تال اوريصبلاو ىمعالاب رفكلاونامعالاو

 كلة ةعسرادقع لالتلاو لابو ن نع ةضفضاملا ة,دوالا فرةّدس نا“ املا ق- نموا هر دقي ةندوأ تلاسبف»ام

 هله <ىذألاديزلا قد نمو ضرالا ىلعطسن نأ ةيدوال ارد_ةىل_ءدازاذاءاملا قد نمواهرغصوةددوالا

 نمناسلغلا ىر حم ىرك امدي زل كا ذ ناك ء اوس لطب وفاراطالا ىقددت نأ هسلءور و وفطيفقءاملا

 ىرح دادتشا دنعالارهظيال ىذا ادبزلا اذهىل اعتركذاملو ةفمفللا ماسالا نمءانملاب طلت اموأ ضايسلا
 ةيلح ءاغتالرانلا بيذا اذا ةع.بلاداسجالا ن نم داو لك َّنال كا ذورانلاءالا ارهطدال ىذإا ديزلارك دءانملا

 هن عفاش الو ثيطنأو ديزلا نم عون اهتعل صفت هناف تيملا اص م ىفاهملا جات - ىتلآ ةبعتمالان مرح 1 عامموأ

 قبو لطسِديرلا كلذو دير هلع اذط ىرحاذ ا ىداولاّن ا ل_ماسلاف صااشلا قب ولطبيو ع, لإ

 ثيخاهنعلصفنا ةعّتمالارئاسذ انتا ل_الوأ ىلا ذاذتا لحال تيذااذا ةءي_سلاداسحالاو ءاملا
 و*ؤءامناس>الاو ةلال_ااوءان ريكا“ امعم نمل أ ايها ذكسف هب عفش أر دولا كلذ قببو لطف ديزو

 نا[منآرقلامولعرا ران ةة-بواةلاَنالذيدوالا,بولقلا هءثو دابعلا بولةةيدوالاو نآرقلا
 هحعسل قد انامراطم الاد ابمنم هيقلسحيا اف حاولت 2< ناو ءاهنلا مةلزائاادا ءلاافَر رمح هءدوالا

 هثيخو هتراهط نم باقل كل ذب قملب امنآ ردا امواعر' ولأن نم هنن لمص نا باق لكنه كازكف هقضوأ

 دب زلا كِلذَنا مث, خاهطلاخ دي اذملا ةعمسلا داسجالاديز هواعبءاملاّن اكو همهنروصقو همسهق ةوقو
 اهبطلتت#ت نأ رقلاتاناب انههاذك ةعيسلاداس-الارهوجوءامارهوج قبيو ع-,سضي و بهذي ث لاو
 ةبقاعلاىف ةفئاكمل او مكسصمل او نيدلار الا قبب و عيضتو لوزتةرخأ الان املا مت امو كوكس

 ةيفيكن ا نعاوتكس ني رسسفملارثك او هب لثمملا ىل_ءلثا!قابطنا هجوو .لثملااذ_هريرقتوشاذ-وف
 ٌتِلا) ثاسحجا ةيدوال افا ىف دي" الاهدهىف يلا ةظفللا ثح ايلا يف (ةئاثلا للمس ملا هس ىشنلاو لق 1

 لالالاو لاما نعضفذملا ءاذذلا نع ةرامعهنا لالا نالوق ىداولا فوداو ع+ ج ةيدوالا . ( لالا
 لاساداايداوءاملا ىعس ىدروره!١لاق ىناثلا لوةلاو ةغللا لهأ ةّماعل وذاذه لمسلا همف ىركع ىذلا
 لوالاو لمسل اكل ئا- !١٠املل مسا ىداولاف لولا اذه ىلعو هنالمسو هجورِلاءدو ىدولاى رم ههولاق
 2 تااسردقتلا ناكمازاعةيدوٌتلاس د اوةنوكحج, ريدغتلا اذه ىلعنأ الا روهشملالوقلا ود
 هقلاهسحر ىنرافلا ىلعو لاف( ىناشلا ثحباا) همام هيلا فاضملا يقأو فاما فذح هللالاةيدوالا

 ىسأ | ىلعلدعفو لعاف تقامتل كلذ نوكي نأ هب هب و لاق :هلعف أ ىلع عجاالءاف لءذالو داو عد < ةيدوالا

 ر ”اطو باعأو بح اصكل اذا ىلع عمج لاف نزوتامريصنو رمدانو درو دهاشو ميلعو ماعكد حاولا

 لدعفو لعاف نيبةروك ذملا ةم_ساثملا تلص>ال مابرجأو بي ركع ”هلءذأ ىلع عمجي ل_.عف نزوؤرادطأو
 ماشاو متي لاقمف لعاقلا بج ىلع ليعسفلا عمو و عزان اول اهل للا عج لءاغلا عمي مرحال

 سل امال ةيدنأو دان ةيدوأو داوريظت هريدغلاوو هللا هجر ىنراغلا ىلعوب أ هلاك ام اذه ف ارش ءاوفد رشو

 عاقما نيب هيواثألاقد رط ىلءالاى ايالرطا 1تالريكشتل ا لددس ىلسءتندوأ افارك ذا (ثلاشلا ثصلا)

 اردّلا ىدح اولا لات (لوتال ا] نام همففاهر دقب ىلا.عت هلوق ام « ضعب نود ٌضرالا|ةيدو أ ضع لماسنف

 نوكباخ نزولا غلمتم ؟ىأاهرا دةمواخردق مكو مهاردلا ه_هر دق متكح لاقي ئذ هلا غلب مردقاآو

 ”لقىداولارغص ناف ءا | نم ىأاضر دق, ةيدوأ تااس (ىناشلاث ثهأا) اهردةوهفنزولاق اولانواسم
 ءارفلا لاق (لوالا ثلا نائم ةقاس .ارادبز ل .لا لة-افهلوقامأ «ءامارثكاك داولا ع. سناناوءاملا

 بيسادناز هريغلافوءامأا قوذ املاعامفاط حاجزلا لاهاسبار هل رو مسالا دزلاو دابا ىداوا ديذأ لا

 ملعاف هلثمدب عام وأ ةماجءاغئباراسلا ىف ه.لعنو دق و امو ىلاعتهلرقامأ «داز اذاونربابر ل !ةي هخامنتلا
 هيو رامذلا نمل صال ديؤلابلقملا بّرضي هدعتأ» ءاملا نمىل_ص' ا.1- ا ديزلابلثملا بزم امل ىل عت لا
 2 تا ااسساامامالا ل77 70صق٠ص ضف يسوي و وز حل جتا ل

 ا اه

. 
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 ١ ةمد دع عش نأ مزل هدوجو بجوال هلال وب نأ لثماذهو دهعلاو قاثمملا ضن مدعن مسد : رق دولاب

 |تالسعاو قاثما ا ضن ال نأ هءزلن دوعلاب“ اولا كاذكف نامز الم امهن؟ال|ناراغتم نام وهما ناذوذ

 : تاب الاوهلدهعال نأ نيدالو هل دنام أ ال نانامياالمالسلا هيلع لاف ةداهسلابتا رمل نمد وعلانءاقولا

 ا فوق الم اذان هنن لع قاكملا ةكاواه ان .11ناىئنادلا لوةلاو نأ رثلا ف ةريثك نانلا اذه ىف :دراؤلا

 ْ همزتلاام ىلا ةر اشاقاثمملا نوضةيالو هلوقو ادب | هرديعلا هللا فاك ام ىلا ةرامش! هللا هد نوفون نيذلا

 : ' ءاقولايدارااّناثلاشلا لوقااوتا ريما اوتاعاطلاب ان رذدذااك هسفراشخا بس تاعاطلا عا وأن مددعلا |

 1 نتكلارئاسو ل بخنألاو ءاو زنا ةيوك ذل قمثاوملاقاثماندارماوةيدودعلاوةس وب لادهعدهعلاب | ١
 يسم ا افولاّنالعاو ءدووط دنع لو هلع ا لسد وش ناجالابوض و ر ْ 0 ا

 ْ مالسلا هيلعهنعو قافناانم'لصخ هيف تناكردغفهتلادهاعنمماللاه.لعلاك عئارشلاو لوقءااف]

 || ارجأرح أتءا ل جرو ردغمادهعىل طع أ ل-ر هتعمخ ههدخ تنكن مو ةماشلامونمهمدخان أ ةثالثأ|
 : دهعمورلا كامو هيو اعم نيب ناكل قو هلمث لك اوّراا قرت افا ”رح عاب ل جرو هرحأ هلظو ولع ىفوّتسا

 أ هللا ىلص هقا لوسر تعمر دغال د وعلاءافو لوقب صرف ىلع ل را ذا دهعلا ضن ومهيلا بهذي نأدارأف 1

 ١ ' مينانبفو وذمالا ىذةأد ىدح اهاحال اوهدهع ميلان دبش الفدهع 1 وق نيد وه ناكر هلو : لسو هيلع

 نأ <ب هللا أ ام نولصي نيذلاو (ثااثلادمقلا) ديو اعم عجرف سنع وز. عاولاه اذه نم لاق ءاوس ىلع 0

 ١ تارومأملا عمم < ناتالا بوجو ىلع لةشاقانملاٍْضة:لرتودهءلاءافولاناوهولاؤسانوهو لصون"

 .لؤالا نيهجو نه ب اولاواوه دعت دوروك ذملادومقلا هذه ركذ ىف ةدئاغلا اف تامونملا لكرعزارتسالاو 1 ١

 ١ و هناىناشلاو رك ذلاند اعلا نيب و هفيام درفأ مرج الف ىلا هت هللا نيد وهامف كلْذَّنا اناط ني الئاركذ هنا 0 ا

 ١١ مالسلا هبلع لاق م للا رااّتالوالا اهوجو هريسفتىفاو 0 اوةنف اذه تفرعا ذا ديك 5 1

 ا ل وقت ةمسعالاو تكتبو ىأ قر شتويتامالار تدلك نعال وةتمحرلاقاذاهلةماسقا |موهنيتأيثالث | ٠

 ٌ لوةلاوداهلاىفهترصنو هنرْزاو٠ .و سو هءلعهننا ىلص دمت ”هلددارملا نا ىناشاا لوقلاو ترفك برىكأ | ١ ظ

 | ناهيالاةوخا بيب ةتباثلاةيارقلا ةلصو محرلا لص مق لش دف دايعللةبجاولا قوقلسا عمجتياعرثلاثلا || ٠
 ١ ناكمال اردةيتاق “الا عفدو تاريختا لاصيأن مه دادماةلدلاهد هى لخ ديو ةوخانونمؤملااغ لاق 0

 | لديو ممتع ىذالا كو مههوجو ىف مستلاو سانلا ىلع مال !ءاشفاوزئان م ادوهشو ضيرملاةدامعو ||
 لاّةدكع هما ءاءاولد ةءامجبّن اه اهجر ضايءنب لمضفا!نءو ةباجدلاوةرهلا ىت ة-ناوم- لك همف 0

 ٠١ لكنسح اول دمعل اّنا اولعاو مث يح نماونو كصودقلا اوةنالاقف ناسارخ نماولاّسنأنيأنءأ] ْ
  0 001نونوينيذلا هلوقّنا مالكل!ل_صاحلوقأو نن-للان منكي ملاهي ءاسأف ١
  7لصوي نأ هبهقنا ع امنوا صينيذلاو لوقو هللا سعال ميظعتل ا ىلاةر اش قاثبملا نو ضن الو هلا دسم ْ

  0ىف هءاعر دقام لكى أن او هنا قعملاو مهر نوشخو هلق( عيارلا دبقا )هللا و ول ىل_ءةقفشلا ىلا ةراشإا ||

  1 0قعاباوتسهنم فولو دقانم بسطت نوكت ناو ديال هناالاهقا يدش لعةشعشلا ودق سأل ْ

 هند امعىف لاو ناصقنو أ دابز عمي نأ ن ماتا نوكسس, نأ ام_هدحأ ناعون ةم كحل ا مز هو هباق ْ ْ ا ْ

 د علان ال كل ذو لاله !فوخوعو ىناثلاو اهم اون ناصقن بجوبوأ 5 دايعلاداستيجوبث حي هناعاطو]
  1ةياهمهلقنعلو زيال هنأ الا هتعاط نعى ن اكس ناو هتافر ,ءاقلا بيهملا ناطلسلا د_:عربضح اذا |
  | 0ىلا ةراشا عيا رلاديقا اناا باسملاءوسنوفانخو هلوق (سماسخلادقلا) ةمظعلاو ةعقرلاو ةلاللا ||

  5دارملاّنا لعل دياذهو باسملااءوسو ةيشلناو فوم ىلا ةراّثا س ءاهتادمقلا | و هللا ن نم ةءكللا :

 هلوق (سداسلا دمقلا) راركسلا مزلالاو ةمظعلاوةباهلاو الملا فوخ نم ءانركذ ام هللا نمةيشمنا نمل |
 | ضا الا لة ل_ءربصلاو تادابعا !لعف ىلعري_دلاهمف لخ دة مببر هجوءاختبااوريصنيذلاو ىلاعت ||

 ءادأ ىلسعو ىماعملا كرت ىل_ءريصلا هلةبابو تامهتسشملا كرت ىلءربسصما اونازحالاو موم-غلاو راجل |

 ع 1 7



 وا

 0 تلا ا الا ا ا كاحاالل

 ةرثك تناك املهنا شالو ةض*ارلا تاكسلملا لوح بح ون لاعفالا ةرثك نا تال وما فتيثامل اه قسرا
 روطاناو ةلئدإلاو ةهمللا تنس لاعفالا كلت ن م ةددح او لكو ةضءارلا تاكدملا كا :لوص> بجو لاعفالا ||

 دنءوب اسال اوداد_عفسفنا ١ىقاللاللا كلت لود>- ىفامارث ,١بحوب هناف فرعضلاتافلالاو لابيلاب

 ارشةدذل اقدم لمعي نمو هرباريشةَن ذل اة لمعي نذهلوق قدص ناسنالا يَ لوصفلا هذه ىف لم اتا

 ةماكلا.لابقالا فو هللاى وسام عار ءالا ىف مل( رلا ايم تام ءادعسلاف اذهتدثاذاهرب |
 ادولف مهب رلاوبخ: لنيذلا مسوذ ءامششالاأمأو * ىئسسحلا مها لسطح مرحالو ىلاعتهللادي دومع ىلع

 كوملانءاوضرعأو ايئدلا اوبحأ مما باس طاءوسدار 0 ملا ءوسم_ول لس نأ بجو بسلا
 يلوا اةرمض> ةمدس زوفلا نءنيموراوقب .وا.: دااود ىذلا م هقو عمن ءنيمور#ثاوشب اولامالف

 ةريذح ةمد_*+:داعتتمالا نءنيلذاماوناكم ال كل ذو موج م َنهاَوأَمَو ىلاهتهلوق(ثلاثلا عوذلاو)

 رخ آ ئثو-هداع سدلو اهتقر ام ىلءنوقرتكفمهةوشعماوقرافا ولام اذافامندلاتاذا ىلعنيفك اعىلوملا
 كالو داهملاسش و لاقف ىوألملا اذه صو ىلاعت هنا م مه مها وأم لاق كاذلف ةمصللا هذهر

 ل لاىلا ةراثااذ يف ىعاوش ا ولسا كب و نم كلا لأ لعب نأ ىلا ءت لاه مدل ذكمالانا :

 ذخأ اذا ىمعالاّنالرخ الاك امه دس أ ساو ىف عالاكهي لدا, اوريددلاك< وداي لاعلاةاوهو هرقل
 ةعفانلا ةعتمالا نم هّدرط ىلعناكام دفأ رو كل اهملا فورثيلا ىف عمي هنارهاظلاف دئاقريسغنم م ىشع

 عفتشيال هنادارملاو بابلالا اولوارك د تياسغ ا لاقت كالهالاو لالهاا نءانمآن وك هنافريصبلاامأ ٍْ

 اهمابل ةرمشق لكن منوذ-خأد و اهائعم ةروص لكن م نوئلطي نيذلا بابل الا بانرأالا "لفمالا هدلسم

 قالا نوضقنيالوهنلادهعب نوفوبنيذلا) )_بوزع هلوق + هيابلو هرم ىلا ثي دح لكره اطر نوربسعيو
 هحوءاغب ااوريص نيذإاو با هل اءوسنوفانو ممر نو نع و ىلصو» نأ هب هنثاسعأ ام ن وإصي نيذلاو
 تاندرادلا ىقع مهل ككوُأ ةئساا سل اننوردبو ةمنالعو ارس مها: ةزراماوةفذاو ةالصلا اوءأقاو مهر
 مكيلع مالس باي لكن مم ماعن ول > دي دكت الملاو مهتابر ذو مسوج اوز او م انآ نم ملص نمو !منولخ دين دمع
 ةقلعتماهنا لوالا نالوق هسفال مأ اهل.قامعب ةقلعتم ى ه لهذي الاهذعا لعا(رادلا ىبتع معنف تريصامب
 ىلوال ةفص هللا دهعينوفو يذلا هلوق نوكي ذأ زو هنال والا ناهجو همةفريدقتلا اذه ىلءو اهلءقاسع

 نآفاشا!لوةلاو قا كب دم كلا لزن امن أ 1- ءب نا لوقا ةفص كلذ نوكي نأ ىف اشلاو بانلالا |

 كئاوا هللا دهءنوضُمْس نيذلاو هلوقكءرميخرادلا ىقعمولك ةاواو ادتبمهقادهعب نوف دن يذلا اوت نوكي

 دو.ق ىلع لة |هطرشو ءازحبو طرسش ةددحاو "لج اهرخآ ىلا اهاو ؟ نم“ هب الاهذهتالعاو ةنعالامهل |
 نوذوينيذلا هلوق (لوالا دقلا)ةعتىهذ اطرمشلا ىف ةريت ملا دومقلاامأ ه دومق ىلءاضيأ لشي اهازجو .

 مدآ بلص ىفاون اكنيح هملع مهدهاعىذلا دي رباممتءهّتلا ىذرس ابعنب ا لاف لوالا هوجو ه.ةوهلنأ لهعد

 هنو ىلع ليلدلاماق رم لك هاد هم: دارملا نا ىناذدلاو ىل ؛اولاق م كرب تلا مهسفنأ ىلع مه دهشأو

 رخ الاو ريبغتلاو حسنلا ليقت ل ةعط اع ةرلقع لال دا لع هناا ل٠ ا.شالا امه دحأ نيهحو نموهو
 هلل ادهعب نوذون هلوق تت للخ د هنا لصاملاو ماكحال ا كلت م_هل نيبو ةيعمسلا لثال دل هيلع هنثا ماه أ ىتلا
 كلذ ىلع ةلالدااو ة ا نم دكوأ دهءال هناّقحلا لب ةخا نعدؤملا ةتلوداللا ب و هملعليلدلا ماقام لك

 ثنحي نأ همزاباعر كلذاو نيعلا دددتالهيوجو لملدلاب تن ”اذا هيءافولا همزلب امناف“ ءودنلا ىلع فاح نمّنا

 تو هالو ععسلا لما دبو أ لقعلا لم ءادب كل ذةا: 1 ىلاعت هللا مازلا نمدكر أد وءالف هلاريخ كل خناكاذا هسفنأل

 اذاالا هئميىفاراءنوكيال َ ةريثك“ انشأ لع فال 1 امشالا كالت لكب ىأب نأب الا دولت انفومدنعلا |

 ىدوةةعلا.ءافولا همف لخدب نو تاسهنملا لكن عءاهتنالا وتارومالا عسم<ناستالا هفلخديو لكلا لع
 هلوق(ىناشلاد. لالة الا لد وانو نصا ارا اوه لوقلااذهو تانامالا» ادا هفلخد.و تاللماعملا

 0 ءافولاّناف دهعل ايءافولا ن ”سرت مالكا اادهنا نيرثكالالوقو»و لوتالا لاوذ اهمذو قاشمملا نوذقةم.الو



 (كيالا ةلشسملا) نئاسم هينو مماندذو مه ادذأو مآ نم لص نمو فوق (ثلاشنلا دق )مهلا لوخدلا أ

 عضوم حاجزلا لاه (ةئاشلا هلسسملا) صفا تفلاو فاشكلا باص لاف ماللا مضب لص ةلع نياق
 عمىأ ادي زو اواخ ددق لو: امامصننوك نأزو< و اهوا ديهلوةىف واولا ىلع ينطعا لحال عفر نم

 مناو هباوقدصامع قّدص نم دي رب ساء نبا لاق لوالانالوق لص نمو هلوق ىف (ةثلاشلا لئلا ).دير

 ءاب الالب ةاص لامعا هعم ل_هع ملاذا عفتتال بان الا نا ىلا «3نبد حاجزلا لاقو مهلاعأ لثم لمعي

 سايعْنب!لافام مصصلاو ةىددا ولا لاف ةحلاسصلا لاسعالابالا ة:ل! نول ديال تانترذلاو حاوزالاو
 ةمارك اهنولش دب مها ىلع لديك ذو ةنلا ىف هعمل »رو هرورس عطملا باوث ن هله ىلاعتول

 ةدئافالو عسطمال ةءارك كلذ ىف نكي ةحلاصلا,هااعاباهوادولو ةلاصا!لاسعالاب كالا عسمطملا
 ةرا د دوصقملاّنال ةؤمعض ةنغ اد هنأ ل-ءاوةنللا لش ديوهف دلع ىف احلم ناك لك ذاهيدعولا ف | ْ

 هحاوزاو هؤانآ هعمرمض< هناف للا لخ داذا هنا فاكس هللارمش ثداذاف ةعحص و اروريسم ديزي ام لكي عمال :١

 مهرورس تاسج وم مظعان منالاقدو هب هدد إم ىوقتو كلذ د فاك | رورمس مظعي هنا كش الف هدالوأو: ا

 كلدإو ةنلان زوذا او اهتم صالالا ىلع هللا نوركثي محاسن دلا ىف مسهل اودحأ اوركجماذْيِف اوعمد نأ

 هللا ) نيمركملا نه ىناعجو ىبر ىنرةغاج نولعي ىو# تءاام نول وقد مهن | ةنلسا لها ةءؤص ىف ىلاعت لاق
 تتاموأ اهنعتام نمىلوال العلو وزو ة-وز نيب زيمقل ا ىلع لديام هسف سدا مه>اوزاو هلو: ( ةعبارلا

 رنج ادق لوم راب نعد تلاه اهقالطب )سو هلع هلن ا ىلع ل اوسرلا هامل هناةدوس نع ىورامو هنع

 مالسباب لك نم مءلعنولخ ديةكالملاو هلوق (عبارلادمقلا) هان ام ىل_ءليلدلاك ك ئاسنةرمز ىف
 5 ةرد نم ةخمبها سامع نبا لاك (ىلوالا كلة ددبملا ( 1 اسم هيقور ادأا ىبقع من 5 مري_صاسع مكم دلع

 بابلكن مك الملا مسيباع نولخ دي بهذ نماهعد راصم با فا أ اهل هس رفا مضرعو خسر فاهلوط ةف
 ةالصلا باك بلا باوبا نم بان لكن م مدال اركي هون لاهو هنا ما ىل_ءمتربض انعم كاع مالس موا نووي
 ا :اجسنا هك. الملا لوخ د نأ لدعاو لوالارادلا دعب هللا مكبقعا ام منو نولوةي و ربصلا بابو ةاكز لا بابو

 داهللا ةنج نولخ دي مهنا نيعطملاءالؤه نعربخا ىلاعت هلل اّنال كا ذو ةوظع من هو وذ لوتالا هجولا ىلع

 نولخدي مهنا ىمةلالج عم ةكمئالا نان هدححر نما ىلبع مومن انرذو مهحاوزاو مسمانا 0

 | مننمهاوةيمهتورمشو مالسلا وةمحلانمهمو مركب مدماعلوخدلا د_ذءماركالاو ةمقلا لال مم
 لالجالايةنورةمةمعادةصلاخ ةعْمْنم باوُدلا نأ نم نو ماك اد رك ذي امريغاذ_ مناك شالو 0

 مال-سلالوةيف لوح -لكسأرءادهشل ارب ىأب ناك هنا ل سو هيلع هقنا لص دقن لوسر نعو يظتلاو

 يناثلا هحولا ل_عءانلج نا ام أو نولعُت» اونأك ادكه ةعن ءرالاءايتللئاوراادلا ىقع منع ريسطاللا مك

 أ عاونانهسقت ضاراذاديعلاف نوم درك م_-م.و نوئاحور مهتم فت اوطتكن المان: هب الاريسفتف

 "”ىواعحورو ”ىس دقرغ وج بن ارملا هذه نم هم سه لكدو ةءساسلاو ةبقار اوركشلاو ريضلاك تا ١

 لك نم امن تا ةمسسدقلار هاولاك ل :تقرشا اذا توماادذعف صايم2خ ادن م ةفصلا كلب ص“ 2

 تالاكريصلا دكئالم نم اهيلع ضءفءفاهم ةصوصخملا ةؤصلا نماوبسات امي واسمسلا حاورالا نم حور
 ماةمنمالا ىلتنال ةيناحور تالاك ركبشلا دك الم نمو ربمفل ماسة مىفالارهظنال ةن اسف ةصوص
 لضفأ كلانا ىلعي الا هذه مهضعي كت (ةيلاشلا هلكسسملا) بتارملا عسجب فل وتلا اذكم دركسشلا
 ةصتلاو ليدس ىل_ع ممل كالا لو دي ريشدلا تاداسعسبتا ص مح هناصسهنالاقف رشد نم

 م-ملع مبلل وخد ناك رشدلا نم ةمدل سه لقا اوناكو لو رمثبلا نم ةبت ف ”ىلجا هياوناكسف ميظعتلاو ماركالاو
 لق اذاف هّسب ىلا هرفس نم داع ن منا ىرثالا مهما ص فرو مهاجر دواع ايجومةصملاو مال. الحال

 دلل ذ ةجردنا ىل_ء لدياذ_هذ ىةملا و ىذا ا اوريزولاو ريمالا هروزب هنا هتنن' يه لام كح ضر عم ىف

 فود انه_هحاسزلا لاق (ةثلاشلاهلكسملا) انههكلذكفنب رئارلا تاحرد نهىندأو "لة روزملا

 ذأ -



 الا

 هنوق 3ثأو مريص لك أ ام لا ةءلره-دب نأ اهدحأ هو-ولرب_هأا ىلءمدقي دقن ا هذالاّنا مث تاعاطلا

 ءاد_عالا ةتاهث لصخت الئاريصب نأ اهثلاثثو عزا ا بس ناعبالئاربصي نأ اه.نانثو لزاو اا لمت ىلع

 الخ اد كلذ نكي ل هوولا هذ_هدحالرب هلا أ اذان ا الاف عرللا ىف: رئافال نأب هلعارمسر نأ اهعنأ 1
 هزئملا مالعلا ماسقل |اسهب مك ةمسق ءالملا كل ذ ناب هلعل ءاليلا ىلعرمص اذا اما باتل !ة داعسو سفنلا لاك ىف

 ىضرو ةدعار ةهلدمو ةغلاب ةمكح ىلع 'لهشم ةعسقلا كت نوكت نأ دبال لب هفسلاو لطاسل او بمعلا نع

 || اكتر غتسمراض هنالريضيو دك م ىف فيض نأ ىف كلاما ىلع ضارتءاالو دك ءيف كللاملا فمه هنال كلذ
 1 نيقيدصا!تاماةم ىلعا اذهوءالبل ابل اّءلا نعيزهذا ىل. مارون ىلوت ىف هقارغتسا ناك ىليملا :دها ش٠ ىف
 هللا ىذر باطو هياوث دّرشرِبص هنا هانعمو هير هجو « اس اريص هنا امملع ق دصب ياا ىه هثالثلا هؤحولا هذهف
 قشاعلا رظنامعرف هقوشعم هب رتضاذا قشاعلا نا ىهو هيقيقد هتف مم رهجوءاغشا هاوقنا لعاو ىلاعت

 برضا كلب ىذريوشاسعلاّن اك ىنعي زان اذه ىلعلو# مهر هجو* اغُْداهلوقف هب حرفو براضا ا كلدل

 ةقرعفىف هقا رغت#سال هن ىض رو ةنملاو ءالءاا ىلءريسيدنعلا كل ذكف هقوشعم هحو ىلا رظنلاهذاذتلال

 اّاكن او ةاكرلاو ةالصا نأ لع اوةالدلااوماقاوهلوق ( عباس سل ادمقلا) ةفطل ةققدهذهو قاناروب

 قمسدقو تا دايعا ارئاس نم فرش اهنوك ىلء و سنترك ذلاداهدرذا ىلاعت هناال !ىلوالا "هلجا فني:لخاد

 اوقذن او ىلا.عتهلوق(نماشا ادمقلالاضيأ همف لفاونلا لاخدا عال وةالصلا ةماقا ريسفت باكا اذه ىف

 مهتي مناف ةضورفملا ةاكزلادارملا نسملالاف (ىلوالا هل لا) ناتلأ م همفو هن العوا رسم مهانقزرامم

 هيدؤبام رمسلا لمقو م العلا ىفاهؤ ا دأ ىلو الاف ةاكزلا كرب مهتا نا وا”رساهو ا دأ ىلو الاف ةاك لا ءادأ كرت

 ىل_ءاه قوي ىتااةقدصلاو ةءجاولا ةاكنلا دارملا لب نورخ ا لاقو مامالا ىلا هيدؤدام ةالعلاو هسفنم

 تااه( ةئاثلا هلمسملا) ةمح اولاةاك لاىلا عجرب ة.ئالع هلوقو عؤطتلا ىلا عسربا ”رسهلوقن عوطتلا ةءفص

 مار ناك ولذا ل اللا الا قزرال هنا ىلع ل ديك ا ذواهزر ناك ام لكن م قاغنالا ف سغر ىلاعت هنا ةلزتعملا

 ةئلسلاةنسطانو ريو هلوق (عساشلادمقلا) زر ال هناو ما را قاف ىفىلاه:بغ ردقناكلاهزر

 لاق سو هملع هللا ىلص ”ىونلا نا ىوراك ةيوتلااهوعق دوا هور د ةيصعت اوأ اذامملالوالا ناه-و همفو
 ترمشلاب ”رمشلا ن واب اقيالم_مأدا ارا نأ ىلاثلاواهعمت ةنسح ادن لعاف ةيس تاع اذا ل. ني ذاعمل

 لوصولا سدل امهنء هللا ىضررمع نبا نع وامارك اوّرموغللاب اوّرم اذاو ىلا.ه3لاع اكريدلن ام مشا نوملب اسد لب

 ىت ل- عل ظ نم ميلا سدلو )صدم نم ىلع فطعو لصو مث عطق نم هنكل ةازاحملا كلت لصو مث لصو نمأ
 اوذعاواظاذاو اوطعأ اومرحاذا نيذلا مه نسحلا نعوافء ثردق نم يلخلا نك حاتها موق هصهاذا

 ني نم لا ةف ثنا نبأ نم لاف اركنمم راسا نب هللا دع ىلع ل د”ىملبأ | يهاربا نب مق نأ ىوربو
 اوركتاوطعأن او اوريصاوعنم اذا لاف هبا قب رطف كو لاسةف منلاه ةمَعش فرعن لهو لاسقف

 اوعنم اذا يذلا م.هنولماكتلا لاستف نوك. نأ سن ف كو لا.ةذاذكه انيالك ةقيرط هتتاد_ءءلاقف
 دوقلاامأ طرسشا| فذ روك ذملادو.قلا ىهةعستلادومقلا هذه ”ءلج نأ لسعاو اورث ااوطعا اذاواوركش
 ىهامنال نا ىهورادلا ةبقاع ىأرادلا ىقعمهاكئاواهوق(لوالا ه.قلا) ةعنزاىوفءازطلا ىف ةروك ذملا

 نوكد نأزو<و ةبقاعلاكىقعلا”ىدسحا ولا لاه اهلها عج مون دلا ةسقاعن وكم نأ هللادارا ىقلا

 ىلعن ىلعو ىوءدلاو ىوفلاك ىلعذ ىلعاضب أ اذه لثمءىعردقو ىحرلاو ىرقااوىروشلا تح ارد هم

 نا مهلك ماو ا ىعملاو لعافلا ىلا فاسعمز دصم ا:هوهرام-!نو تح, نأزوهكو ىزيضا اوىركذااك

 (ىلوالا هلثسملا) نانل أسم هفو اهنول دين دعت انج هلوق (ىناثا ا دسّتل ) ةالسا ىه ىتاارادلا مهلامعأ تقع

 نك اسمو ىلاعت هلو: دنع ىرهةةسم ءانرك ذ ندع تان ىف مالكلااو ىقعنم لدين دع تانج حياسزلا لاق

 نياأرق ( ةيناشاا لكما ) ةغللا لهأ بهذمو نب رمشفملا به ذم لان هانرك ذو ندع تانج ىف ةسبط

 : دانسا ىلعءانلا مضوءابلا خف؛نوقايلاودلءاق مسولام ىلعءاسللا خفوءاملا مضر ممولخ ديورمعوب أ ورعشك |
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 نمبهعتاا ىر# ىرخ مالكملا (اهينانثو) تازهملاو تاناالا ري ثكت ىفةدئاف الذ كاذكناكاذاو وغلا

 نر رثك !تناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسد ىل-« تر رهط جلا: راكد لادر هانا تان الاّ ال ءاذو مهاوق

 هن اكفراك::سالاو نعتللاعضوم نا تح ىرخأ تايآ اه دعنا اراط الق لقاعلا ىلع ةو.ة#ثهريصت نا

 ١ رفكلا ىلع ةهكشلا ةَددو يمصتلا نم مكتفص ىلع ناكر مءاشب ن م”للضد هللا ّن امكدانع مانعاام مها 1

 اويلطامل منا. .ئااناو مكس ةغص فالخ ىلع ناكن م ىدبيو يآ لك تازئا ناو مكث ا ده ا ىلا لس سالف
 نمت ادهلاو لال_ضالا ناف تاب ارهتملاو تان الارو وظف ةدئافال م- ولة هناكف تازمملاو ثان الارتا ْ

 طقت :دساو دب[ ت لذ ولواهب عافتالا لحي هئافذب ادهلا لصق لو ةريكلا تان الاتاسضسلا
 هللاىلا اوعةرمذتنكلو تاء الا بلطباواغ_ثتالفانمب عافتنالا لص هنافهتا ن ءايادهلا تاو
 ىلع هدب وقع هباوثو هتسر نع اشد نم لضي هللا نا عملا ىاسمحلا -ىلعوت لاه اهعبارو تانادولا بلطف |

 نم همااىدهيو باوثاا نعلالضالاو با ذعلا مكن ة[ةصتسال ل ان ام ىلا ىلاسعت هذ سون نم مف هر كا ا

 ن و هع هنأ تمدح ن ند بارذلاوه دهن ادا زميانقو لاق نم اوتسان ع نَسهتنس ىلاىدتافا ئ

 الاجماع: تبا ل ص هتسس ال اولا وه 00 باناىأن اغا

 بان اهلوقو ىلع نأ مالكمامت اذ هانغااش نه هيلا بهذام ىلعر ذكلان نيدلا نعال باةعلان باوثلا نع لشد
 رك ديالا هارك ذي مهب وأق نك طر وا ونمانيذلا) ىلاعت هلربق « ردحللا هيون ىف لخ د ه:ةءةحو قحلاىلا ليقاىأ | ٠

 لدي دياوئمانيذلا وقنا ملء 0 نسحو مو فوط تاس اصل! اوامعواو مآ نيذلا ب واقل !نيمطت هلل | ْ
 | ىلانعت هلا سيلا لق ناف تنآمطاو مهبولق تعشخ نآر هلا اوعمعاذا دير, ساسعنيالاه بانا نمهلوق نما

 |فكف نائةمطالاّدض لحولاو م-موأق تاو هللارك ذاذا نيذلا نونمؤ امنا لافئالا ةروسف لاه ||

 أ اومدقب نأ نماونمأي ملوتانوقعلا او ركذ اذا مهما (لوالا) .وبو نم باولاو نانّئمطالابأ: :عهمعفصو

 دحأو كلذىلا مهب واق تنكس ةجحرلاو باوثلا, دعو اور كذا ذاو لجولاب م معفصو كلامهم ىداعملا ىلع

 لاحىف لولا د_بوبو باولارك ذيةندن امطلاو باع اركذ ,وه ل ولان الر خالا فان ال ني هال
 تارغلا نوكم < مهلع نأ دار 1 نا (ىناثلا) تاعاطل انمهلاغتش ةمادنعة ند ”ًامطلادجوب و ىداعملا فمه ركف

 || مما ىف موكشاما هللا دنع نم اح اميئ لسو هيلع هللا لصد نوك فمهل ةثن ًامطاالوصح بجوباز عم |
 مميواق ىف تلصح هنا(ثلاشلا) مم ولقىف لسولا لود بوب لايكلاو ماسقلا ليس ىلع تاماطلااؤنأ

 هنعريخ ام لكى قدا دملسو هيلع هللا ىلسهاد# ناوه دمءوو دعو ىف قداص ىلاعت هللا نا ىف نا هطلا

 ةمصعملا نع اوزرت> !لهوالما باول ةبجوملا ةعاطلاناون أ له مهنا مهيوأق ف فواناو ىل+ولا لصخ هناالا
 ةو خو نم ىو ةشماخ قيل اع اجا بول | نُممطن هقارك ديالا ةوف اتا نال اوالمأ ٍتاقعلل ةمحوملا

 ىئثنعر 16 د'ئع ىرثؤددوومو رود الرب 0 ًايالرثؤم ماسقأ هئالث ىلع تادوجوملانا (لوالا]

 ةعادلاتافسال ”هلءأاقت تاديباج شتي او هوت ع داو *ًامااو ىلا ءتو هناهس هللا وهرثأ- ال ىذاارث مءووااق |

 ىسهذ ىرخارثأت وةراترثؤي ىذلا دوجوملاامأو طقف لوقلا الا ةمبصاخهل سلو ةبفاتتا اراب "الاو
 ةئيشم نع ةْضُن اهل رام ”الل لبا تر ا هة.هلالا ةرمضحلا ىلا تهب اذا امنال كاذو ةيئاحورلاتادوسوملا

 ماع نال اهنف فّرصتا | ىلا تقام ا ماسح الا ملاعىلا تهجو اذاوهداحاو هلوكححتو هنر دقو ىلا.ت هللا '

 هس له> ماسحال املاع ةعلاطم ىلا هجون الك باَءلاف اذه تف رعاذاو مانسحالاملا.عارب دم حاورالا
 ةعلاطم ىلا باَقلا هجن اذاامأ اسمن ف”رسصتلاو اهملع“ المسال ىلا دي لال ملاو ىاقااو بار طضالا

 514 ديال لاق بدسلالا ذهل فاك اسنوكت لامهفةمهلالاءا شالا وةيدمدلاراواهنذ لص ةيهاالاةريضحلا |

 اهنه فرش ا ىرخ ا ةلاح ىلا يسم لايق الا تلط ةلافثع : ىلا لسوالت بلقل ا نا ( ىناث :11) بولةل نمط هلا

 ىلا لةعلاو باقلا ى هّلئا اذااما ةطيغلاو :ذالا ف ىرخا ةست صا وقوفوال ماسالا لاعىف ةداسعسال هلال

 ,سل هنال ةتبلا هثم لاةّلالا ىل_عر دق لذ رقم ساو قب ةيدمدلاءاوضال اوةمولالا فراءملايذاعستسالا ٠
 مع مسن -مسصصسملا

6 8 ُ 



54 

 مالكلا ف نالامههلوقلار ءداق مكصملء مالسنولوةيو بأن لك نم هم-يلع نول ديك آلا ا هرب د

 هنا ىنعملاو مال_سلابو ٌراعّدم هناامهدحأ ناهدو همةفرادلا ىبقع عنف متري صا.؟ هلوقامأو «لعال_ءاد

 فوذء.؟قلعتمهنا ىناثلاو تامل: رثو تاعاطلا ىلع مري ةطساوب ةءالسل اءذ همك تاصح امنا

 #* ريصلاّ ل ذةطساون تاص> ا امو دهاشت ىَتا تاريخنا هذ_هوامنورت ىلا تامار كلاهذهناربدقتلاو

 ىثود_سفيو ل_صوب نأ هب هللا ها امن وعطقي و هقاثمم دعب نم هللا دهعنوضة نيذلاو) ىلا هت هلوق
 هلع بترتامركذو ءادعسلا تافصرك ذاملىلاعت هنا لعا ( رادااءوسمهاو ةنعللا مهل كماواضرالا
 ةيزخلا لاوحالا نماهيلع بترتي امرك ذوءايقشالا لاحرك ذياهعبلا ةيلامعلا ةفي رمشلا لاوحالا نم

 د_وءنوضة:نيذلاو لاقفالماحح ناس ل! نوكيل باتعلاب باوثلاو ددعولا دعولا عاود هوركملا

 م ةيعمسلاو ةيلقعلا لأ الدلا ةطساوب هدامع مزلأ ام هللا دوع نأ اند دقو هق اثم دعز نم هللا

 ةء ءافولا بجو امنا ىلع ءالادلالثالدلا ةطساون دك و ةادمفتامغا نامعالا ذا نيمي لكو ل4

 0 طا نأبداا هج وعلمعلا هنكمالذ شن الصأ ةلدالا ىف ملا ركنا دووهعل ا ءذه ضن نم دارملاو
 هقادس دعز نمهلو نم داو او تلا فالخ دقتعف ةمشلا فراغ نأب والعب لمعيالف دناعي عاهتعت لعب و

 هلعف عفط ها هب وجو ىل_ءهللا”لدا مم ىوقائمال هنال اههكحاو ةلدالا كلن هللا قثو نأ دعب نم ىأ

 هقاثص دعب نمهلوقب ىلاعت هطارتشا ةدئافاغ قاشمملا عمال نريكيأل دوعإ !ناك اذا لسق ناذ هكرت ضب و

 ءال وه تافص نم لءه#.لصول نا هب هللا ىهأ ام نول ص: نيذلاو هلوق "هلي اقمىف كلذو لس وهن ؟ هن هللا عام

 ةالاوملانلوسرلا لصو هسف لخ ذيودإ_صو هللا بجوأام لكعطق هيدارملاو لضولا 31 دضاان عطقلا

 كل ذو ضرالا ف نو ديو لاه مث قدح هل نمرباس لصوو ماحر الا ل_صوو نينمْوملا ل_صوو ةنواسعملاو

 ىلاعت هنا ثدالءل!بيرذكتو لاومالاو سوفنلا ىف لظااننو تحصر دوو هليا نس د رعغىلا ء اعدلاوهداسسفلا

 [.هذدضىلا ةرخ اال ا ا ا و و د تافصلاهذهرك ددعب

 ىلاعتهلوق * ند اسفل يديم 1 ا حي دارملانالرادلاءوسمهاو ةء-ة:وباذعنم

 هنالعا (عاتمالاة رجا الا فاست دلاةاماامواسةدلا ةاماناوح رفور دعبوءاشد نا قزرلا طم : هلل )

 نودعمو ان دلا ىف نونوءام مخ آبةؤسل اود.>وتا!لو.مقىف هللا لهع ض#: : نم ىلع كح > .1ىلاعت

 ىلا هللا باح ا فاسن د دلا فتاذللاو معنلا باوب ام يلع هننا حفاسمل هللا ءادعأ 0 اكف ةرخ الاى

 لاق ناحمارادادااف رفاكللا نود هملعاقمضم ن نموملادجوبو نموا نود هءاعاعسو هرفاكلا دجوب

 ينعم نؤرمسفملا لاهو ناصقنالو ةدابز ريغ نم هريغةاو اسف ىلععو ثا عظن ةغللا فر دقلا ىعم هئدحاولا

 لّضفيال هني افكر دقن همطعي هناءاشعمو قدض ىأ هقزر هملعرادق نمو ىلا ع3 هلوق هإ_ٌةمو قمضر انوهر دش

 بجوال لذ نا ىلا عت نيبو هقرر هل هلل | طسد ن نءىلا عج اروهف ان دلة امخلاباوحرفو هلوق امأو ءيثهنع

 ىلاعت هلوق 5 هلةباهالام ىلا ةء.سنلاب لماقل ريق اك ةرخ الا ىلا ةمسنلاب”ةلج اعلا ةأمل!نالخرفلا

 اوضمانيذلا بانآن : ههملا كدي و ءاشن نم لضب هللا نا لق هب ر نم هبا هملع لزتتاالولا ورك نيدلا لوةيو)

 الوسر ت:كناد#ءاءاولاف رامكسلانآلعا ( بولتلا نكمطت هل هننارك ديال ا هتنارك ديما واق نامطنو

 هلوت:لاؤسلا اذه ن ءناجأف مالسلااه_ماع ىسعو ىموم تاز عم لثم ةرهاظ ةرهاه ةزدتمو هب اءانتأن

 ىلاعت هناك (اهدحأ) ءوجو نم باوملا اذه ةمفمكن او بانأ !نءمهبلاىدمو ٠ اثدع نم كا نازك

 كالت نع مكلضأف هللا سميا دهلاو ل الضال نكلو ةرهاق تاز عمو رهط تانآ هسلع لزناهقاذا لوي

 ىوعدىف لسو هيلع هللا ىلسص د قدص اهباوفرع ىت> اهلا نيرخآاما وقاىدهوةرشهاملاّةر هاقلاتان اللا

 ٠  07071و ل 122191170191000: 0050 توت حط نتا 01331210030 نحمده دعست 0177 1

 هوبا

 : ىلاست هنالدذك وملاةلدالا قاثما اندارملا رايد هت ناكام وهدوعلاب ذارملان وكب, نأ عنمجالانلف
 لا نوعطش وىلاعت لاه مم ةضعمو أ ةملقع لئالدتا دك قل تاكو رخا لئالديدهعلا كلا دك ي دق

 أ دةفنامال او رنكحلا.ه ىناعت الو ضععبلا ىلع هّةمضدو ضعبلا ىلع قزرلا طاسدب . هلو شو هن . الاذه هنع
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 ||| فدحو كءلعهابنازنأ ىذلا نارقلا اذهوه ناكل قوملا هيماكر أ انوم<و اراه !تامذتذت5ىأنطرالا |

 نحل
 ان يس م ا يي د تس 3

 : | اًذهو ىذاقلا لاق هعدءاكرم لآ ممتامئالاماو هلا دحاما هلئاءاورغك لب نورخ ا لاكو ىلاعت هتئاءاورذذ مهنأال 1

 نمر اوك هانت ما ىنتتي ند-رلاب نو رفاكي مه و ىلاعت لوقّنالر هاطلاب ىءلألوقلا :
 اعراب

 َ ىلاعت هلوق » همنانو دوه موهذملا ناكتا هباون دكؤ دمكاور ف :اه لاقولاك سسالا هم موهةملا سذلو

 ْ اوذمانيذلا س 0 -.لف !اعرمب مالا هنن لب نوملا هب ماكوأ ضراالا| هب تدطقوأ لاخلا هبتريسان ارق ن أولو ) :

 : مهرادنمابيرق "لد وأ ةءرافاوعنماعم_و.ددت اورفك ن يذلا لازيالو اعجب سانلا ىدها هللاءاشيول نأ

 ٍْ ىله لوسرا م هان أف دكم“ ءانؤىفاو دعت كم ”لهأ نا ىور هنارلعا ( داعملا فئالهقاّناهتتادعو قأب يح

 ( شف ىف ىح هكم لابح (ةلريس "ىوزخملا ةبمأ يهقلادع4لاقنميلعمالسألا ضوعو ملسو هيلع هللا

 0 لطابو لوقتامو- هلأ هلاشتاوما ضغانتل ساو ابن عرزت رار .ةاأ ل_عساو اتساع ناكملا :

 رلا تناك دق دالبلا فريسنو ا ميكرت ىت حميرلا انلرضموأ ىوملا حك ىسعناكد قف ع
 1 ناهلساو رسم عب

 : ه.تعطقو أ نك امأ نم ىا لاما هيتريشان آر ةنآولو هلوق لزتو نا_ولس نم كي ر ىل-ءنوهأب تساف 1

 ظ هناونمااملاذكو اًذكو لالا هب تريسات ارقنأول هنأو» فوذحماحاح نا لاه وامام توكلوا نا وح
 ظ ناوزيشاك لا ى_هي اعجب هالا هنا لب ىلا عت لاه مث ىوملا مهلكو هكتاللا مهلا انازئاش أولو هوتك

 أ ءاشي ولن أ اومن يذلا سأس ل فا ىلا عت لاه مث هماكحا وهلاعفا ىف هماع مكس هنن دال ساو لعند !ءاش

 || ىلع راواعب لفأامهدحأأ نال وقس لذ :اهلوقىف(ىلدالا ةلثملا)تانلأ سم هيفواعبمت ضانلا ىدهل هل

 ْ نديسماو دهايج لمني سقم اراك 1 لوقا ذجر عنخ اكمل فلي سأل و ناهدو هسضئرب د قتلا اذه

 ْ رعاشلا لوقب هيلعاود>اوةداتقو 1

 ايتانةريشعلا صران عءتكناو »+ ١ تالارلا ماوقالاس أملا

 : ةدسو ًادشناو

 مدهز سرا نبا ىنأ وساإلا « قو ةورعس ايذا بعشا مهل وقا 2
 : ىورامىناثلاهحولاو ةّيبلا ت نع يدعم بيد د لوقت برعلاَت دجوأم ”ىابكجحلا لافو ارلعتإلا ىا

 38 بت لا نأ تلا لايقف سأ 1 فاس ايعنيال قف اونمآن يذلا سأي لا نآر ةءاناك سايع نياواملع نأ :

 3 وتلا دهر سام ُىرَقذ سأ رانصفةدحاو ةنس بتاكلا دازؤسأي طنا ىف ناك هنا ئءانرعواهتكا

 ْ تحاضلاف ةج 7 هنوكنع هرم كلذ و فيمعتلاو بف رلل الم نأ رّدلانوكىذدشن 0 اذ دش

 ٍ نماونمآنيذلا سوا ىءملا حاجزلا لاف ىنانثلا لوقل اودي صالب ب رفالا تاو لوقلا اذهامفاتكلا |

 ْ سأملا بج وبنو تسحر ال ئالاتأب معلا نأهرب ريرقتو اعيج ساتلا ىدهلاءاشول هتناَّنالءالؤع نانعا
 ”لئسملا) لعل اةدارال سأل ظفل قالطا نس بيسلا ادهاف زا ن.ح بحوب ةمزالملاو هئوكنم

 ىعملاو هريغ* اهتنالكئشلاءافتنا دمقتول ةلكواعممب سانلا ىدول هلا ءاشيول نأ هلوقب انباصما م جحا (ةئانلا|
 ٍ نولمدك :راتوءاملالا ةّتشم ىلعةششملا هذه نواه ةران ةلزتعملاو سانلا عبج ن ادهءاشام ىلا عت هنا

 ةباده*اشامىلاعت هنا لوةدورهاظلا ىل_ءمالكلا ىردع نم موقد ةئللا قب رط ىلا هنا دهلا ىلعةنادهلا

 ْ هذ_هىف مالكلاو سانلا عجب هبادهل اين امنوك الف نياجاو لامطالاةبادهءاشإم هنالنسانلا ا

 ا نِماَسر 5 لوأ ةعرافاوهنصاع مبيست اورفك نيذلالازيالوىلاعت ةوقامأ اا لم قبسدق "لت

 نالزافكلا عبج هيدارأ ل_ةنالوق هنشاورفكح نيذااهلوق (ىلوالا هلك ا )نابل سم همفف مهراد

 لبقو لكلا باقىف مغلال اوين نسرأ ىبسلاو لّتَلا نم راغكلا ضبا تعقو ىتااةديدشلا عئاقولا
 .نيمملا عملباكل ذوهو قباسل ادوهعمالر افكلا افا ىف ماللاو فلالاو نوذبعم ةعاج مهورافكلا ضءندارأ |[

 | ءوسو مهرفك نماوعنصامم ممصتاورذ كسح نيذالازيالو لوالاناهجوذي الاىف (ةئاشلاهلكسملا)
 : ماهسوغأف بتنا اوانالء| فوض ع نم تقولك( ف منيهتلا لاس ونه عرش 5 ةهادة عراف مهلاعأ

 مضوي سس هج سجايا - - يا
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 ْ هجولاو) نولةلا نك ءطت هلل ارك ذيالا لاف ىنعملا اذ هاف لدك او انه ىلعأ ةداةسلاف ىرخا:كوالاعا

 ةرخثىل وط لاه هنا سو هيلع هللا ىل_مهتنا لوسر نعود ةثخلا ىفةرصش مسااهنا لوالا لاوقأ نالت
 مال اركب وأ حو ةنطاروسءارو نم ىرتاا بن اصغاناو لاخاو ىلا ا تينتهدبب هللا اهسزغ ةعمضملا ىف
 لوقااو نطغاسهنمنموم لكراد فولو هملع هلنا ىلص ىبل اراد ةرعشاا ذه لصأ نا هنع هللا ئذر

 || ايبط تيصا كل ىبوط عمو ىنازو ىري يكس باطن مردصم ىب وطنا ةسغللا لهألوقوهو ىاشلا
 .ةدركع نع مهلام من لقواه منع هللا ىضر سامع نبا نع مها نبع ةّرقو حرف ليقف هوجو ىلع اوفاتخ امن
 شعلا لقو مصال اركب ىنأ نع ة..اركوريخ ل قوة دانق نع مهل ىئسح ليقو لاعضلا نعمه ةطبغ لقد
 ' ةغاابم هنا لصاللاو ظفالا ف نركب نأ نم برة توا فةااودب راقد ىلاعملانا لعاو حاجزلا نءمهل برطلا

 || لوةااو مهل ل ساحر ومالا لك ىف٠ ايسشالا بمط | ناهريسفتو تاذلل اعجب هس لخ ديو تاسطاا لذ ىف
 ]|| ةنللا سال قو ةم-ثدط ار ةنللا مسا وط مهضعب لاسةف اوفا ا مث همم رع تمل ةظفالا ههنا ثااغلا

 ذه قاقتشاواسال ىبرعلاالانارقلا ف سداهنال ف.عض لول اًذهو دب دنولان نات سلا لمقو ةيدنهلاب

 |مهاىبوطو أدتيماونمانيذاافاشكلا بساص لاه( ةئاشلا :هلعلا) ره اة رعلا ةغللا نم ظفللا
 كلامالل و كل داو كلابط كوة حس عفرلا وأب صنلا اهلحمو اممط ت صا ىأ إى وط ىنءمو هريخ
 ا مها ىبط ىبارعالاروكمأرقو اسهل ىلع كل دنس مئلاو عفرابب امنس>و هلوقىف:ءارقلاو كل مالسو
 هتعاطقاسغزت ىيعنلا ماظعابهنتا نم دعو كل ذ لكو ٌرقملاو عج رملا نسسح دارملاف با امزن-سء-وهلوتامأ

 ( .ىذلا مهيلعولتنا ما اهامق نم تاخ دق هّمافلاشلسرا كا دك ) ىلاعتهلوق *« - ةسصعملا نع اردو

 || فاكلان العا ( باهي هبلاو تاك ول هلعودالا هلاال فروه لق نجرلا, نور كسب مهو كنا ايو أ
 الأ وهو ما اولب# نم تاخ دقةّماىف كليق ءاسن الا اتلسر اك كاناسرا هسشتلا هسو لمقق هسشقلل كلذك ىف
 اذه انمطعأ كل ذكم ملع ىلتايتك مهانطعاو ماىلا اتلسرا اك لمقو :داتقو نسحلاو سامعنء!لوق'
 لاسرالا كلذ لثم ىأكانلسز ا كاذكف اشكل ا بحئاص لاهو ءريغاوحرتقا اذانف ,ملعمولتت تنأو بالا
 ال تاخ دقة 21ىف لاف درا ف.اكرسسف تال اسر الراس ىلع ل_ذضفو نأ هلالاسرا كل انلسرا ىنءيكانلسرا

 | ىذلامملعولتتا لوقاماءاسنالا رخآ تنأو مالا رخ ا ىهذ مايتم دمتدق هما ىف انلسراىأ مااهلنق نم

 ا لاسو ىأنح ران ورفكي مهو كءلاانيحو أ ىذلا ميظعلا ب اد كسلا مبماعأر هد دارملاف كا انمحوأ
 : لاسر ىف هتمعت او رذكو هنغ ةمعت نم مهب امد ءئذ لك تعسو هتجر ىذلا نمر لانو ر ذكر مهن !ءالؤه

 تاكو ل ه-.ءوهالا هلاالءاكرشل ا نع ىلا اداولا ىروهلق مماءز#انآرقلا اذه لازئاو مهلا كلم

 ديعىف نوجرلان نورفكي مهودل وق لزن لق مكت دهاجم و مكة رباصم ىلع ئنيعيم بام هملاو مكمل قرمصت ىف

 : | نوذعد ةماعلا بحاصالا هقرعتألذ ن->رلاامأو هفرعم هللا امم لوةب ناكحكصو ىوزخلا ةدمانب هللا ْ

 : | هلوةكو ىلا ءاسوعالا هلو اوعدتامانآ ندرلا اوعدارأ هللا اوعداىلق ىلاعت لاف بناذكلا ةلمسم :

 | نكلو اناطدقفاناتاهدقو هللا لوسر تنكنا نوكرشملا لاسقف هتالوسر د هلع حلاص اماذ_ه
 أ اولاه ميلا نجرلا هللا مس باتكلا ف بدك الو كل ذك بكف هنا دمع نيد هلع اصاماذه بدك 1

 ظ مفهوهلوف نأ لعاو نو ديرتاك اؤيتك !مالسلا هماع لاف والا كحاب نويتكي اوناكو هفرعث الف نجح رلاامأ



 هتناود ناك او لل ةلا مزارخآ اناطم_-ثناكسص نا ناطمثلا كلذ بلقىفنيزملاف ”الاوأ 5 ظ ا نيط ام_ثدح !نيزملا ناك و لهنا لوالا هوجول فمعض لو وأتلا اذهنأ ل- ءاو نس انيطامشاماوىننالا | 0 3 1

 انا
 يي

 قصت ستنال ثدحةراقطا ىف مقوي تخول وأ مالا يبدو ىنعملاو دي دمت | لمه ىلع ا

 ْ هوريخت نأ ىلء نور دةنأ اذا ارااو ضرالا ىفملعدالاع هنؤبنثا مآل اسقف حاجا ىفداز غابلا لقاءا تفئانأ ٍ

 مال ةدمااكي رش تجر ه غناواهنعكي رمشاا نب ضرالا صخاسءاو هلاعيالوهو هنولعت هانهواعتو 0

 وهو ةلقشحاللوةراهظاءنوهؤت عب لوقلا نمرهاظب مأ اهري-غىفال ضرالا ىفءاكرش هنآ او ١

 ريَمَكلا هحو ىلع لاق مهتشير طءوسح اجلا هذه دعب نيب ىلاسعت هن !ممههاوذ اي مهلوقكلذ ىلاغت هلوقك

 مهل نيز هيناكك امرك ذ عدلوقي هنأ اك انهه لب عم ”ىدح اولا لاق مهر ركماورفك يدلل نيز لب هملع م ةأل

 هنال مف ةدياقال هناف ل. .ادااركذ عدلوةد هنأ اكف مواوق دا سف ىلع لئالذا ارك ذاسا ىلاعتهنال 0

 كلذرك ذامن ا ىلاعت هنا ىف ةميشال ىضاقل لاق لئالدلا هذه رك د بنو عفش الذ مدر كسحمو مهرفكم ها نيز ا ظ
 نيطامسشامانوكي نأودبال لب هتلاوج نيا كلذ نوكمب نأ عنتما كلذكتاكاذاو هنمه.م ذي نأ لحال ا

 عادلا جر رتنأ ىلعانالد دةاناثلاشلاو هللاالااهلءر د قبال بولةل الاقي نأ ىناثلاو لاؤسلالازدقت

 ةزجو مداعأر ةهنالعاق لمس سأان ءاودصو هاوقام أل عا !ب< هلوصح دنءو ىلاعت هللا نمالا لصدمال ٍ

 رافكلانا ىنعع هلءاف مدي ملام ىلع ل سسسلا نعءاودصو نمؤملا م> ىفو دامصلا مضإ اود صو ىقاسكلاو أ

 مهسفنا لبق و نالطثلا لل.ق و ناهجو هنف ةلزتعمالو مد دولا نا ةنيسلا له ادتمو مهريغمه دص | 00

 داصلا فب او دصو نوقانبلاو لسم ىبأ لوقوهو ريغ 2 0 نكي ل ناو بده« نالف لاشك ضعبل مهضعبو | ||

 ةحودعتمو مزالودو مهريغاوةريص لد قواوض رعاىأهتلا ليس نعاو دصر اننكل نا عي نيتدوسلا ىف |

 اودصواورفك نيذااهلوق ة هع دامااةءا ارقلا ةحو لوعفملل لعفلاءا نماؤول ةاملاتلك اشم لولا :ءارقلا |

 (اهلقأ) هوجو نمد الاهذبم اوكستانباهصانالعاداه نمهلامهتقا لاضي نمو لاكمي هللا لبس نع |||
 للا نءاو مو هلوق (اه.ناناو) هللاود نيب كلذ نا ليل دا ءانب دقو مه ةركماورفك نب دال نو لم .هلوق ب

 دوصتملا ىف عب رصوهوداهن مهل اق هللا لاضد ع نموهلوق (اهئلان'و)هللاوهذاصلا كل 3 نام دقوداصلا مضر :

 باذءلواندإا : ا.طا ىف باذع مهل لاعب ةوث(اهعياروز هللاالا نس ءداصلاكاذونيزملا كدا ا

 ريغتلا عوقو عنتما اذاوريسغتلا عذنم هقلارامخاو 5 ةرح ' الاباء نوعقبس مها مهتعربخا قشاةرخأ الا

 ىضذاقلا لاه اراه ناكل اذهىف اهانصللت دقءوسولاهذ_هلكو هنمناميالارو دص عنتماريكتا اذه ىف

 ةعاطلاءالا لاش .الب اولا! نا لل ديئ ذم داه نمهلاكهلوقوهرفكل ةئلاب او نعىاهلن الاسد نم

 هللضب نم دارملا ل .ةوالاض ءاعسو لاض هنايمكح ن رم كل ديذا را ليقوالس_ساهلا دج لابنع غاز نك ةصاخ

 نالا د ف.هضلوالا هجولاناملعاو ئوقا لالا هولاو لاف كاد كضس دست ابنا نعهللا (؟

 نع مالكلا فرصف ةبلا ةنملا ىلا م_مااه ذرك ذر موا دلا ف مهر فكو مناع حرش ىف عقواسمنا مالكتلا ||
 مس ماربخ |ال ىلا« هنااال اهورك ذاك ىهال نا ىل_ءدع امان بهفاضأ ود.هروك ذملاريسغىلاروك ذملا

 ريخ اال ىلا عت هنالعاو عوقولا نش لاح هرذعو هت مولع .فالخ نال ذو هلا لصح دف ةنما نواخدبال

 هنأو قش هاوهىذلاةرخ“ الا باذع نيب وات دلا باذع نيب مهل مح هاني ةروكتسةلارومالا ©

 لهو دئاعالاو مذلاو نعالاو لاّمَمْلاو لتقل اهذامن دلا ب اذءامأ 5 ةرخ ”الافالواث دل ىفال هك مهل عفادال

 اهنام_عضعب لافو هيف لش دئاسملام_هضعب لاق هبقاوغةخاال ما نإ ذ ىف رضا ىهالاو بتاسدملا لدي

 ىلع دارملاف كلذ بح لانة ءناك ولو امياعربصلان رومأه هنأف ةءيصم هب تازندحأ لك َنالاداّمعنو كال
 ديزا هنال شا ةرخ الا باذعلو لافامن او نعللاو لاومالا مانمْءاو ىىسلاو لمعلا ةياالا نم لوقت ااًذه
 نء'ئىخام طامع ال هنأ بد سل ثكدينأ وعا والاد را حصص يس تشن أ وة لا بس تكد نا
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 ناىأق او نم هللا نمم_ولامو هلوقي نيد من عاطقن الا مدعو ماودلا بس تةشناو ةحارات اسوم
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 ايس ٠ موو ووو و وس و يو وسمو 2

 مهلا ىذدءدواهرارمش *مماار ارباط-و نونرط دو ثوعز * قف مءامسرق ةعراقلا لحوأ مهلاومأومهدالرأو

 اوعنصاعم رطل ءرافك ل ارالو ىذا! لوذلاو ةماشلاو دنس وصوخو دقن دعو يأ ىحاهرؤرش
 ناك لسوق لسا لوسد نال ةعرام بي ذك.ةااو ةوادعلا نم همل_سو هس لع هللا ىلص هللا لوب

 نما رقدهعاب تنأ لحتو أ مهشا ومن“ بدصتو منم فطتعو :تسحم ملوح ريغتةاءارمسلا ثع لازال

 هللا نا لاه مث كلذهد- ءو دق هللا ناكو دك« .غفودو هللادعو نأ ب ة ةس . دا لحاك كش مهراد

 ىضاقلا لاه دع نزحلا ةلازاو سو هنلع هللا ىلسصلوسرلا باق دي وقت هنم ضرغلاو داعمملا فلال
 ةدراو تناكناو هن الاوذهو هداعبم ىف ىلا«ت هللا ىل_ءفاخنا زو نم لوةنالطب ىلءلدياذهو

 ١ درو د.ءو لكح لوا هموه»فذأ بد_سلاصوسصخمال ظفللا مومعب ةريعلا ناالا رافكلاقح ىف

 صم انكحاو فاللا لوةنال نو ريغم ومعلاص.صعو ريغ افلا نا اياوجو قامسفلا قس ىف

 سيدال تءامأق كلب ق نم لس راكزرممسادقأو ) ىلاعتهلوق : « وفعلا ىلع ةلادلا تان الاندمءولا تاموع

 ماهرم» لقءاكر شهلاولءع>و ثدسك اني سفن لك ىل-ء ماوه نغا باع ناك ف.كفمخمذخا متاورفك

 لمسسلانعاو دصو ,هركماو رفكسص ني دال نيز لب لولا ن مرغااننما ضرالا ىفل_ءدالاع هنو عا

 (قاو نم هنا نءم_هلامو ىش اورج الا بادغاو اندلاة ةاهللاىفباذدع مها داهن مهلا فهننا لادن مو

 هر اوءازهتس 7 الا لع ىعاسسو هيلع هنا ىل ص لوسرلا نم .تازارثاساو ملط اا موقلا نا مل-ع ءا

 لأ هذه لزنا ىلاعت هقاف تاماكلا كا ٠ نم ئذ أي ناكو ْطسو هيلع هلا ىلص هللا ل وسر ىل-ءىقشي كلذ ناكو
 كموق ناك مهب اًوز متهاءاس الارئاس ماوقا نا 4لاستف هموق ةحافس ىلع هلاريهستوهلةملستاه ب 3 الا

 ىياقء نك نكح, مدخأ اب وقعلاريخ اب ةّدملا مهل تلطاى ىئاررك نذلد مل اة كب نورتي

 اوكرتم نأو لاهمالا» ءالمالاو نيم قتلا كءاوا ن *هتمع# تاك راغكلا» ءالؤش ن نم مهنئأس نأ لءاو موأ

 ىلع تان ' الا ىهدس أرتق أ ن ناكيارج و رول دصراذغو ىرملا فاعل لب ةعبلاك أو قوق ف وواعزلا ن همم

 حالا ىرحم ىردص ام زيكرسملا ىلع دروأ ىلع هنا من هنأ مم زمتسالا لمس ىلءلسو هِماَع هلأ ىلص هللا لوسر

 ىلاعت هنأ ىنءملاو ثيسك اب سفن ”لك ىلع غاف رف لاشف مهلوقع نماسعتو مهلاضيب ون نوكي امو
 عيمجاملاعناككلذكتاكاذاو تاماكلاو تاينتزسا نم تامول_ىللا عم ماع تالا لك ىلع ر داق
 ىلعارملا باوثلا لا هدا ن مو راضملا عفدو عفاسنملا لصق نما مااطم لمص## ىلءاردافو سوفنلا لاوحأ

 تدسك امي سفن <لك ىلع غاق هلوق نم دار اوهاذهو ىداعملا لك ىلعابيل ا باقعلا ل ادداو تاعاطلا لك
 اوفلتخاو باوج نم مالكلا ذولدبال هنأ لعاو ط_ةلانامعا ىلامعت هلوق هريطنو هناسقاساالالاذامو

 مانصالا ىهو فصل !ةدهم سدأ نك ثدسك اعبر 2 -لك ىلع اهو هن :ًاريدقتلا (لوالا) ءوجو ىلعهمف

 سفن لك ىلع اوه نكأر ب دعالاوء رش ههاواسبو ىلاعت هيفي ريت تاو لاند هورمطتال و عفاتال ىت ال ثا

 ىل وهن مال_ناللءردص هنا حرش نأ ىلاعت هلوق هربظنو عفنتالو ”رمذتال ىتلامهئاكرمشك تكا مع
 بحاص لاهانههاذكف هتنارك ذ نم مم-هبولق ةمساال لب ,وذهلوقىفرهذم هنال هءاوج سامو هيمو

 ةفعلاهذبيوهنغأربد_قتلاواواعسو هلوق هلع فطعيو ًاددمملل اري عقيامر3_ةينأزوع«فاشكلا

 لاف دّقعلا لح بحاص دمسلا هركذ ىذا وهو( ىناشلا هج ولاد) ءاكرمش هلاواءجو هو دع لو هودّسوب مل
 د نم اي تاكمال رزان "رلج هعمأ دتبملا نو هاريخ أ دتمءالر مننولالاواو اواعجو هوق ىفواولا لع :

 رغاظلا مقام“ ءاكرش هلاولعس مهلا لا. اودودوم تدسك ام سقت «لك ىلع ماهر هن أ ريدقتااو لالا ,

 دو>ومموضعبو نام | ىلبعيداو لوقت اك اذهواهمانك رصتو ةمهاا ل اريرقت عشا ماقم هلل هل روحو

 سصهالا ىن كلذ لاةبامناو مهو لآلاف جا اىداز ةعاود هرتقال ىلاعت هنالعاو لترا

 ْش هنا عي تك_شنا هعم لاقي كلذدنءذ مسا ل عضولالو رك ذي ال نأ ىلا ةراقلسا ىف غلب ىذلار ةصسسملا

 | ةمهل ' الاني هوع“لاقلا ءتهنأ حض كل ءافامسأ مضت نأ تةشنا كن كلوركذنو ىعس نا نم زم ْ
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 هناللوالا٠ نءىلوأ هجولا اذهو ىضاسقلا لاف نيكرمث م ارئاسو بات حسصلا لهأ ةءقب ب رازحالاوهوقّدصو

 نو ذب افلا ترهظ هجولا اذه ىلع هام جاذاامأنآر ةاان نوح رغب م-مناف نآ ايقلا وا نم ناتج
 ىلا اذهان وفلاوةريثكلا مولعلان ء هيف او أر اما هبمهح رفدادزبنارقلا اونو أ نيذلا نا لاق. نأ
 ليمالا اوطعاىرامنلاوةاروتل ا اوطعا دووبلا باكا م هاش !نيذلاو ىناثلاو هي مهحرف ىلاعتدلنا نكح

 هضصعل ”. نمر افكلارث اسنم بازخالان مو سودا ف ةصددلال كلو لا اذ هىف لزؤئااع نو- رش

 موأ_همو هبلا لزناام عسج عب كيلالزتا انور هي لوقنال حدئالا ذهو ىضاتلا لأق دهام لوقوهو

 زاوج ليلدي مومعلا دمي الك مل الإ ارتاامع هلوق نا لاةيف با نأ نكعو هل لزنا ام لك, نور غبال منا ||
 لاخداواربر كت هيلع لكلا ظفل لادا ناكل مومعللامةلك تا هملع ضعبلاو لكلا ىئتظفل لاشدأ ظ

 طافلا ىفداعملاوأدمملا ةفرعم ىف هملا٠ را حام ام لك عب اذهنيامل ىلاعت هنا مث اصقن هلع ضعبلا ظل :

 لكل عماج مالكلا اذ هون , امهمااواوعدا هيلا هيدلرش ؟ الو هللا دبعأ نا ترماامنا لقلاسقف هستم لملف

 كلدو قلاعتهقلاةدابعبالا ترم اامىناءانعمورصعللهغا ةلكنا(اسواقأ)ئاو ةهيشو هي فياكتلا دروام 1 2
 7 راانأ ىلعلديكاذ دو ميظعتلا ةباعةد ا ءلانا (اهيناند) كلذبالا بالو سهأ الو ف. لكمال هنا لع لدي

 لدياذهق ليل دلابالا هتفرعمىلا لمسالو هتفرعمدعبالا نكتال ىلابعت هلل 'ةدامعن ا( اهعاابثو) كا ذي فاكم |
 ْ هيلع لس. متسسوزو<و بج امو هناضدو عئاصا|تاذ ةَقر ءمىق لال د:.الاوراف:لابفاكم* رأاتا ىلع |

 | (اهسماخو) ضن اريماب لوقا لطد و فءاكذشل ا ةاسفن لوق للطب وهو ةمحاو هللا دام نأ (اهعبارو) ١

 نم لك لوقلاطب | هرف لخ ديو ةماكلا دادضالاو دادنالاو ءاكرشلا ىنف ىلع لدياذهو هب كرم االوهلوق |

 .مانصالا) اب تتح اركلاوأر لاو نمش اوه دومءملاكإذنالاقءاوسىلاعت هللا ىوسادومعم تدنا |

 هءونثلاةلوةءام لعةلظلاوروالاوأ سو#ل اهل ودام ىلع نم رهآو نادزيوأ "ةيولعلاحاورالاو نانوالاو|

 ةوعدلا هيلع بو + كل دكف ةدايعلا ذهبنا م الا هيلع يجو اه هئاهشمدار لاو اوعدادبلاهلوق(اهسداسو)

 تعبلاورشالاوريشقب ىلا ةراشاوهو ب ب ”امهيلاوهلوق (اهعياسو) هبوب ىلا ةراشاوهو ىلاعت هقاةيدومعوملا ْش

 بااطملا عجب ىلءذي وتءاما فرعا يلع فقوو هل لقلا ظافلالاهذهىفناسسنالا لّمأتاذاف ةماسيقلاو ||
 و مل احام دعب مهءاوهأ تعبت انئلو ام 3 رعاك هانازنا كل ذكو) ىلاعت هلوق 95 نءدلاف ةريتعملا ْ

 اسرع اكو هل اذرن :! هي ىلاعت هن العا (ىلوالا هلك لا) لت : امم همقو (قاوالو "ىلو نم هللا نم كلام

 كلعاتزن زنا كا ذك م_مناسلي ءاسنالا قع بنكلا اانازنا اك أ ءاسينالا نء م دهن نه ىلا لزئا اع
 'لتسسلا) ثآرقلا ىعي كسلا لزناا.عنورقي لوقف امىلادوعي ءانزن4 ارقىفةءاكلاو نارقلا |

 ١ يناثلا برعلاناسلب ه ةبعرام همس رع ةمححد لوالا هوو ه؟ف اس رعاك مانو (ةيع اغلا

 سف: ل« مكعلل اسس نأ رارقلا ناك ١ امإف نآرقلاءالا نكعال مكس 300 لا ماسقأ عجب ىلع مش نآرقلا ||
 لع مكحالف هب لمعلاو نآ رقلا لويقينيفاكملا ع ل 1 كك ىلاسعت هنا ثل اثلا ةغااملا لمس ىلع مكمل
 5 2ك هنوك لاح هانا لاب لاح لع رعاك هاوقنالعاواكسدلءج ةوبق بوجوب قل

 رك همصو ماع بان رالا رو نمتأ ارَقلاثودح ىل_عةلادةن الا ةلزكمملا تااهت (ةئلاقلا هلكسملا) ْ

 برعلا عضوي لسه ىدااوذ "ىنرعلاواسإ رعهنوكحجو, هؤصو هناىناشلا ثدحملاالا قمل ال كل دو الريم

 ىلاعت هللا نال اب رعاك ناك امنا هنا ىلع لادن الانا ثلا كلا انثي ناك كإذك تاع دمهحالطماو

 ىل ١ نيود مه لكن اباوللاو ثد<و هف كاذكن اكام لكو فصلا هذ بي هفصوو كل ذك هلعج

 نيكرشملا نا ىور (ةعبارا هسا معاهلناو همق عازنالو ث دش تاوصالاو فورذا نمبكرم انا

 دعب مسهتلبق ىلا ىلصي نأ ل ثم بهاذملا كلت ىف مهتعب اشم ىل -ءىلاعتهتاهدعوتفهنابآ ”هلمىلا هئوع دياوناك

 هئمضرغلا لب لدقو همم ادار ماو ملسو «+بلع هللا لص "ى هلا عم باطخللا سامع, لاق اهنء هنا هلودن ٍ! ١

 عمر يد اضأ كلذ نوذتنو اهفالخ نصدريدحتو ةلامرلا قي مايقلا ىلع مالسلا هلع لوسرلاث>

 اسس مس
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 جادرتم ست

 ف ىف ءا,تايئاريغ نم فاشل ىلع اوذنو ار ةاارثكا «ىدح اولا لاهت هللا ب ادع ن م مسج لزن ام م يقيالادسأ |

 لو: كيال هدحولاوهو لاو هلوقىف كلدكو داش. نه هلا كهتنا لا_-ذد نمو هلوق ف كلذكو قاو هلوق.

 0 نب ونملافذحن !تفقوا دافني وذم عمامتاةتلاو اهنوكسل» املا ف ذص»:قاوو لاوو داهاذه ىلدولا ىف

 لعءافريغ ىف ةريبكىه ىتلا ةكرلا ف قولا ف داص ف ىل_ص ولا ف تفذحملا تناكءاسملا وّراساو عفاف فقولا ىف

 ىداهىف ءاسلا»ف قي ريثك بانك قاوو لاووداه ريصف املع فت ىتلا تاكرذلا ارئاس فن ةاك اهفذصن
 هلرق «ءاسلادنوغةمف ىاداذه لوي برعلا نم هب قثول نم ضعبنأ هب ويس حام ههجوو قاووىلاوو

 ىقعواوق: يذلا قع كلتاهاظو عاداهاك اراهنالا هتك نم ىر نوقنملا دعو ىتلا ةنلسا لثم) ىلاعت

 .ٍ ادلا قرافكلا باذءركذا ل ىلاعت هنا ءا (نلوالا هتستملا) لثاتسمة با الاىفو (راشلانيرئاكلا

 هريخو ا دتبم ةنالسالثمهى وس سلاف ل والا لاوقأ ةنملا لثمهلوق فو نيقملا باؤثرك ذب هعمن ار" الاو

 درر اهتم ع م ىردت نوغتللا دعو ىلا هللا لشن لا هن "اك ةداعلا نعخيراخلا هنالئاد

 رخالو سعسالو دربالو وح لاند س دل هنادارملاواضيأ عا داهلظ نا اهئلانثو ةعطقتمريغ ةعاداهرامف ةرخالا

 3 ةعالثلا تال ادم ةلما فون[ ىلاعتالا ار رهمزالو ان ابين نورال ىلاعت هلوق هريطنو ةاظالو

 (ُ مالكلا ل _صاحورانلانيرفاكتلا ةيقاعو ةئللا ىف ىوتَدلا لهأ ةيقاعو ل ؛ اوةتانيذلا ىقءكلذ ناني |

 ُُ اهلك اهلوقناملع ءاو ماو دإا ةفصن ه هةوصوم بد ؟اوشاا نع ةدلاخ عفانم يقلل باوث نا دن كر "الآن رم

 ”هلكملا) ةعاساو مهجن نع ىت اك ىنفتال ةنلا لكانا ىلع لدي هنا( ىلوالا ةلكسملا) ثالث ل :اسم همف محاد 1

 ةن-و ىلاعت ةلوقوهو قوام ةنلانا لع ةلادلا لئال 1: نيمومعلا نيذه د-أ صد ندذف مهلملد

 انلق نآرقلا لكن ورك بازحالا ل .ةناف ةداّتقو نسل الوقودو هو لا مراتك انو

 نيذلا مه نانكجإاا هاذ هدد , |١ نيذإ اس امعنب١لاق لوالانالوق ةرالا فرب دقت اذه ىلعو ل. ذالاو

 ْن مسا نموام ماض او بعكز مالس نب هنن ديعك ب احلا لغا نم مسو هيلعهللا لص لوسرلا/او ذم

 4 وم .ايمال نآرقلابا 2< رو هسا ضرابنوالثو نارخإ نوعي راالجر ونام عهوئراستلا ا

 د

 | ادكواذك اهتذص» نم هن ةئيلا لثم حاملا لاه ىلاشلاو ةنللا لثمم كاع ا: هصقاسفريدَعَتلاو فوذحم '؛

 : اهلك ا هلوةوهريدللا عدارلاو مساديز ةفص لوقتاكرا خالات نم روت هربخو أ دتبم ةنخا لثم ثلاثلاو

 ىرخت واو ثالث تافدد ةنلا ف صو ىلاعت هنا لعا( ةئاثلا ا ماداهاك !هذهنأالا كتان لاح

 : تانجامأ اهعفانمو اهرمواهقرو موديالاب دل تاس نا ىعملاو ناداهلك انااهذان' ورامالا امك نم

 ا هلو هعامشأو ليدهااونأ وةك ادنوكس ىلا ىهتنت ال ةنلا لهأ تاكرحنا ىلع لدي هنا ( هي افلا

 || ىف نأ تحول ةقولحم تناكولا-منال دعب قات مل ':ةنلانا ىلع ل دندن الاهذه ىضاقلا لاه (ةثااثلا

 || ىلاعت لولا هلاك ١ عطق:..ال نكس ههجوال ا كل اهئ لكو ناف ارباع نملك ىلاعت هلوااهاك | عطقم. ناو
 ِْ ةريسشك تانجتاو ملا ند الا لهن أر كسالف لاق مم ةقوام ةنللا نوكت ال نأ ب جوف متاداهاك ا

 ٠ سهذ:ىذإاناالا كلذ ىف ىورام ىلع متهزيغو:ادهشلاوءاسنالا نما د عون مو كالا اهب عشت,

 | لك هلوتامها دس ا نيتنآ نم بكس م علءادناباولاو ةداعالا دعب قاعامنا ةصاخ داخلنا ةنس نا هنلا

 طقسنيمومعلانيذه دح أ ىف صصختل فخ دا اذاف اهاظو ٌتاداهاك |هلوق ىرخالاو ههجوالا كلاهءوثأإ

 ِْ كيلا لزنااع نوح رفن باكا ىهاذن ١ !نيدلاو) ىلاعت هلوقنيقّمملل تعا صرالاو تاوعدأ ا اهضرع

 العا (ب امهملاواوعدا هلاهيْلرمشاالو هللا دع نأ ت مااا لق هذعب ركش نم بازحالا ن.هو ||

 || عاوأ نه دهم لع لزتااع نوحرفب نارقلا لهأ نادارملاو نآرّقلا هنالوالا نءاوق باكل ا دارملا ىفّنأ

 : ىرام:لاودوهماا نم تاعاسلا ب ب !رحالا نمو صدقلاو ماكح الاو ثعءدلاو ةودلاو لدعااو ديحوتلا

 آل هنمهجحج»و هثردقو هلع تا او ىلا عت هللا تال اه سف درو هنال نآ رقلاىفام لكن وكس ال نانزحالا :

 ْ ةازوتلا باَّحَلادذار 1 ناىناثلا لوشلاوءاشالا هذه لكن ورك. اوناك امبارحال او ءاسننالا صدصأق او



 ماب
 تتيدمصم م اس هد سس د رس مس هسيوسسوسللا

 ١ | ْق لوقا اذكو اتش ممااشرعسي مث ةغذم مث قلم ةفطناهازأ لاو> نان اللف ةظفاطاةكتاللا ْ

 | ناعم تقر سمانالا عمن آارواهشلاو ةدانعسلاو رفكلاو ناميالا نملاو-الاعبسعب |

 ْ | أ زوصالو ثداحلا كاذثدح تف اكل ذءاحاذأق ىلا عت هل هللاال اهاعبال ةعفنمو ةمفخ ةلم ىلع لهم

 امافوانةنوفممروءالانأو هر دقي وهنا اضقب لكذلا نأ ىف حب رص الا هذه نأمل تءاو ريغ ىف هثودح ظ |

 : ٌْ لحال نييعتلا كل ذ نوكح», نأ ل .تسو نيعم ثداح لجأ لك تدق نأ ءاسنعم باك لح الكل هوة نال ْ

 | ا سلسل ةيواستم ةقاعتملا تاكوالا ىف ةضؤر عملا ءازحجالا نال لاحم كلذ ناف تقؤلا ةءضاخ

  | 0هللا نم لكتا !نأ ىل_ءل د. كلذو هراستخ او ىلاعت هلت لعفب هم ثد < ىذل|ثداللاب تقو لكضاصتخلا

 3 ١ هللا حبي ( ةيئاثلاةلكسملا) ةماسقل |مول ىلا نئاكوهامب ملا فب مالا هيلع هلوق ريظتو هو ىكاسعت

  | 3درك كا راتم كلا هءاسل اةفف ءاثلا ةنك أساء . و مداعوورعوب و ريثك نبا رقت يد و" ءاشيام ْ

  0أريثكتلل ديدشتت !نالو تسشتل التاسنالا ولا ذضنافةخ نم ةجو تددشتلا ن ءءابلاديدشتوءاثلا خف :

 اوتشفدلوقو انش تشاو هلوقب محاد تش نمو هنلباةمىف نوكيام ل "لذ كفريثكتلا وحتابدصقلا ستلو |

 ْ | ا يا .د. و هلوقوهرثا تهذا اذا اوه هو عهاحم لاق هامححلا رثاناهذوخنا (ةئلاثلا هلئسملا)

 نيظفانللاو ىلاعت هلوةكوهو ىناثلا هي كانعلا نع لالا لعفلاةبدعد ىغتسا هناالا هتيثيو دار نون وكلا | ا 0 ١

 : رهاظ همضتقرام ئث لك قةماعامن لالا نالوق مالا ذه ىف (ةءبارلا هلعسملا) تاظفاحلاو مو-ورف | : ْ

 رفكلاو ناميالاو واسد كثااو ةداعس !اولحالا فلوقلا ادكوهمفديزبو قزرلا ن هودعع هللا نااولاق اظفللا | 1

 ْ مولعبي نا فل اعتهلق ا ىلا نوع" رمي -ونوءدياوناكل ولا اذ ب نولث ع اودوعسمنياورعبهذموهوأ

 3 هر : الاءذهنا فاشلا لوقلاو لسو هيلعهننا لص هللا لوسر نءربأج ءاور ل. وأتلا اذواق اذ ءادعسا ظ :

 تانثالاوومملا نمدارملا (لوالا)هوجوهب , الا قفريرقتلا ادسه ىلعو ضعبلا نود ءايسش الا ضعي ىف سما | ظ ْ

 سل أم ةظفط ا ن اون د نمو ىلاعت هن (ىفاشلا) لالا نعالدب رخآم كح تانثاو مّدَعَتملا مكصل امن أ أ

 | ىلاعتهئالاقف هيف مصالار كون «طوهريغ تش و قحفو لوق لك دبات نوروسأم ينال سالو |

 أ لمعت نمو هربارعش ةوذ ل اقم لصعي نئاضي ألاقو اهاصحاالا ةريبكالو ةرنغصر داغبال هلوقي باكل! ف صو | ص

 .ةريبكالو ةريغصال حابملاو بونذا 'نم ةريبك الو ةريغصر داغيال هنانهنع ىضاسقلا باجسأ ءربارمش *ةرد لادم | ا

 بنذلاب ةريمكلاوربغصلا بنذلابةريخصلا ّمصصخم كحالطصأب مككا لوقف باول ا اذه نعبد نأ مداللو ظ 0

 ١ .ناهنال ضرعو لعف لكن الوان ريبكلاوريغصلاف ةغالا لصا ىفام نيماكست لا حالظءادّرحت ا ذهوريبكلا | ْ

 اهاصحأأ الا ةريبك الو ةريغصر داغبال هلوةفررقلا اذه ىلعورعب ؟رهخّلل ذرغناكتاورغصو وفارق ناك || ْ

 همع أب" اذاف هناوهد ىف بنذلا كاذ تنن اينذانيتاوتارماب كسا ب ْ ١

 ىلاعت هلا (سماخنا) هن وهل ب أرب ل نم عديو لج أءاب 1
 رولوهع(سداسلا)ل.ةّةسمالرخ باك تن' او ثمح ةنلا تشم اذاف ةنسلا كلت كح ةتسلا لوشن

 بناصااو ع نحن اوفازرالا ىف هنا(نماثلا)ةرخ الا تشوأس دلاوسع(عباسسلا) سما رون تيثي ورمقلا | : ظ

 دبعلا لاوح ًريغت(سالا) ىلاعت ها ىلا عاطةنالا لعث.همفو ةقدصل وءاعدلا اهلي يون باتكسلا اهي ١

 | همس ن نمءاشدام تش : وءاشيام لد. زب (رشاعلا) تاءئالاووةريض>و لد>امو وحلا وهفاهتم مابك | ١

 هنامالاو ءاحالاو ما دعالاو داع الان ةةسنملاوهوءاشاكمكاندرفنملاوهق اد هسغ ىل_ععاطبال ظ :

 نأف مظع لات هيفبايلااذ- هنا ملعءاو قل ن نمدحأ بو.غملا كل: ىلع علطول ترج راف الاوان

 يمل اذه عم مشت فبكت هش ايرهالا نم 1 ءولقلا امي فج دق ةقباسري ريداةملانانوعزت ّمسل أل ئاق لاق |

 'هلثملا) هو حم دئاضقوهلع ف قبسامالاو عع ءالذلقلا دب فج امم اضيأ تابثال وحل كاذانق ثايئالاوا ل

 هدقتعاام فالذع ىهالا نا هلرهظب أب ثدةتعب نأوهو ىلاعت هللا ىلءزئئاع احءديلاأ ةضفازلا تلاق ( ةسفاخلا

 ةصوصخلا هناذ مزاول ن هللا ل_عنال لطاءاذ_هنالسعاو تيثيوءاشيام هللا حي هلوةب «هبفاوكستو ْ

 / 7س مكس من مسنين سلا -
 .٠ هس سوست - | هاسحصلا بل مصل ادع مس هع حمص مودم ع اص امج مصمم صصص ١ معاخسا ل سم : ا رو
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 السرانلرأ دقاق ) ىلاعت هلرق « ىلوأو كاذب و !مهذريذتأ ١ اذه ردح اذا ةلزننم عفرأ وه نم نال نيفاكملا

 هللا عمج باك ل-ج٠”لكذ هللانذانالا انة أي نأ لوسرلناكأمو هي رذواجاوزامسولانلعبو الة نم
 هنوبنلاطبا ىف تاهيشلا نماعاونانوركذياوناكموقلا نأ ٍلعا (باتكحاا مأءدنءو تر وءاشبام

 هلناادرك ذا اةهمثلاهذه و قاوسالا ف ىذع وماعطلا لك يل وس .رلااد هلام مهل وق (ىلوالا ةه.ثلاف)

 سذج نمنوكي ناو دب ال نادل ىلا هلل اهلسرب ىذا !لوسرا مهلو(ةئاشلا ةجشلاو) ى رخأ ةروس ىق ىلاعت
 هنءىلاعت هللا باج أف كلم هملع لزناالول هلوقو ةحسح الل اءاش أن امول هلوق ىف مهنع هللا يح اك هك الملا
 نماوناك هلق اوناكن يذلا ءاسن الان ا ىندةير ذداج اوزأ مها اناعجو كلة نم السر انلسرا دقاو هلو ةبان وه
 اوباع(ةثلاثلا ةشلا) هة- ىف لة ماضي زوال لف موق ىف كل ذز اجا ذاف كالا ا سنج نمالرمشلا سنج
 ءاسنلا أب الغت_ثمناكا هللا دنع نمالوسر ناكول ولاهو تاجوزلا ةرثكب لسو هملع هنثا ىلص هللا لوسر
 انلعو كال.ق نمالسراةاسرأ دّقلو هلوةب هنع ىلاعت هنن اب اجأف دهزلاو كل لان الغُمشم ّننعاضر عم نأكل:
 اباوج ن وكن 03 مصب و ةمدقْملاةبشلا نع اياود نوكي نأ مصب مالكلا اذهفتل+ ابوه برذواجاو زأمهل

 ةأ حان امدوادلو هب رس امعبسو ةريهم ةأ صهاةامملب مال_سلا هيلع نارولسل ناك دقق ةهيسشلا هذه نع

 فقوّ لو هيأ تازدملا نم هنمانباط'ئىث ”ىأ ناكل هللا دنع نمالوسرناكو لاولاه ( ةعبارلا ةهيسشااو)
 هنلانذادالاة ب انى أب نأ لوسرلناك امو هلوقةب هذع هللا باح أف لوسرب سدا هنا ادلع كا ذك سهالا نكي ملاساو
 ضووفم وهفاهملع دئازلااماق ةثدبلا وةطاراهظاىوتهلعلاورذعلا لا زاى ةيفاك ةدحاولا ةزدملا ناد رب رقنو

 ةمشلا) كل ذ ىف +بلع دحال ضارتعاالو اهرهطب لءاشناو اهرهظا ءاشنا ىلاعتهتلا ةئئشعىلا |
 دوءوا١كلذنامث هموةاوهلةرمصنلاروهطو باذعلا لوزتيم-هذوذ ناكمالسسلا هلع هنا( ةسماسخلا

 هيذكرهظاملاه داصا هن ناكو لاولاهو هنوف نعطلا ىلءاهماوت>ارومالا ٌكلئاو دهاشي لاف رخ أتي ناك
 | ءا.لوالل ةريصالاو عقلا روهظو رافكلا ىل_ءباذعل الوزن ىنعي بام لجأ لكل هوب هبنعهتنا باجأف
 كلذ روض> ل.ةف باك لجأ لكدلو نيعمتقو ثداح لكلو ةصوصا# ةئمعم تاقوأ ىفاؤاوص# هللا ىذق
 ناكولاولا# ( ةسداسلا ةهبشلا )اب ذاكمن وك ىل_ءلديال ديعاوملا كإنرخأتف ثداملا كا ذ ث دال تقولا

 ةاروةلاو 4 ةمّدقَتملا عنا رمشلا فاس مول ىلع ىلاعت هللا صن ىنلا ماكح الا حسنا اق ةلاسرلا ىوعدىف

 || نركالنأ بحوف ل.الاوةاروتلا ماكح ربك |مسأ و"ل.قلاش رو اهفّدحو اهذسن هنكأ لمفالا و
 اضرأ نكمو باكل ا مأ هدنعو تش وءاشدام هللا سي هلوشب هذع ىلاعتو هنا سهلا باحأف اقام

 بيان اود قلع ىلا عتهنا ده اكنانال ا ذو اولا اذهربرقتا ةمّدق كب اك لجأ لكل هلوق نوك نأ
 عاتي لالف هضاعباو :ءارحا قّرفيو هدنع مت ةصوصخ ةذم همق ع ةفطغلا نم ةرطق نم ةرطفلا عيدي هقلخلا

 تافوال ارئاسىف هضسفي مث تاىوالا ضعيف مكمل عرمشي نأ عام فءركسسف انت ان'تمع مث الأ < نأ
 ءاشيام هللا مي لاه ةمّد_ةملا كار ّرقاما ىلاعت هنا مغ هانركسص ذام باك لجأ لكل هلوق نمدارملا ناكتف
 رقفيو ةرانىغيو ىرخا تيعوةران ىو ىرخا مدعي وةرانادجوب هنأ ىنءملاو ٍباَكَلا مأ هدئعو تشو
 |١ لهدنع ةمهلالا ةئلشملا هةضتقاام سس ىرخا هذ مث : نان مكملاع رمشب نأ دء.بال كال ذكف ىرخا ظ

 لثاسمانوه مث هن الاهذه ريف ىف قءقفلا ماتا دوف ةلزتعملا دنع حلاصملاةباع رهحضَدق | ام بس وأةندلا ||

 ىتلاّثان الاف اردقماةقوئث لكل نأ لوالا لاوقأ هسف باك لجا لك ىلاعت هلوق (ىلوالا ”هلملا)
 ةدسافلا ممئاكك بدسي مكمل كلذ نءردغ. الف ظوففلا حولل ا ىف هرتكو هب هلل امك نيعم تقو ال اهولأس
 هلوصح هللا ىضق !:يعمادقو ثداح لكل نأ ىناشلا داسفلا مظعا سف ناكل اوسقلا اممهاطعا هلل! نأوأو
 اذهنأ ثلاثااو تقولا كلذ نع ةّيلارعغتالو ةراسةثلاو ةداعلاورقذلاو ىنغلاوتوملاوةاماكه سف

 لمعلاٌتةوف هب لمعد ثقو ناك لكل ىاهف هين لح اءانهسل ان لزكم تاك لكل نأ مملاو نولقملا »|
 يح باك نيعم لجأ لكا عدارلاو ريضحو أدق نآرقاانلم_علا تقوو ىضقنادقل مف الاوةاروتلاب |
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 هنمو 1نيركاملا عج ر كمن !هانعم ىد اولا لاق عنج ركملا ةقلذ لاف م ىسعزاوركمدو ماو ىدوعركم
 رضي الركملا كل ذفاضيأو دابعلا لاعا عمه قل اكئاوه ىلاعت هللا نا تين هنال ةتداراؤ هقءاذب لصاحو# ىأ
 هللمق هن اكمظركم نم هل ن امو لسو هملع هللا ىلص ”ىبلل ةملست هسفو هريد_ةتبال ارثؤزالو ىلاعت هن ان ذانالا
 ىلآعث هللا نمالا فود نوك«ال نأ ت جو هلل |نءاضدأ هيزوكما ا ىف هرعث أنتو هنن نمركملا ثو د ناك اذا
 اوركمال مال كلذوركملا ءازحب هللذ عملا نا ىلا سانا! ضد بهذو ىلا هلئا نمالاءاجرلا وكمال نأو
 ملءي هلوقل.ادينياوةلار وظأ لوتالاو ىد_> اولا لاف مهر كتم ىلعم_مز اي هنا ىلاعت هللا نب نينمؤلان|
 ناك أذاو عوقولا عنتم مولعم ا فالخو ىلاهت هلل ةءؤاعماهرساب دامعلا ب اسك | نأ دي ريس فن لك بسكن ظ

 مكلو ىلع تادنا ىلز الان الا ةلزتملا تاأق ىلاسعت هللا نم لكل | ناكتف رتل او لغفل | ىلع دممعال ةردقالف | ظ
 ةرضم عفد ىلع لّمشملا لععفل ١ وهب كلان ال ااؤق ىلع تاد سفن لك ب سكذ أم لهل اوق ىو هل اثلادب الاف | 0

 أدل نوكي الن [ب حوف رث هش ديعلا ردا نكي ل ىلاهعت هلل اقل لعسفلا ثو د- ناكولو ةعفنمتاجوأ || ٠
 ديعال لصاح سكاف ردهم اذ ىلءو لعفلل مرا سم ىت ادلا عم ةردقلاعو# نائمه لهنا هباودجو بسك

 عفان أرق (ىلوالا هل س1 ا)ناتلمم هيفورادلا بع نارفاكلا | ملعمسو لاف ديدهتلا كل ذ دك أ ىلاسعت هنا

 رافكلا ىرق فاشكلا بحاص لاو عه ىلءنوق ابااودرفملا ظفا ىلعرذاكلا لعيسوورعو اوريثكن باو أ
 ةهلئسملا) ريضس ىأ هلعأ نم رفاكتلا ملعيسو سيح نب خانجأ رقوهلذأ ىأر فكل اواورةكنيذااو نورخاكلال |

 بقاوءلاالاه-اوناكن او م-مأ ىنعاورمسخ ىناناسنالا ناىلاعت لوكس ةلارفاكتلاب دارملا (ةيئاشلا |
 ةسج مهو نزلا دير ءاطع لوقوهوىناشلا لوقلاو ديدهتلاو رجزلاككلل ذو ةدمجلا ةمقاعلا نا نوإعيسف

 باوصلاوهلؤالا لوةلاو لهجابأ ديرب ساعنبا لوةوهو ثااثاالوةلاو نورسشعو ةنامث هو نيمسنتملاو

 معا (ٍباّكع العم دنع نمو مكشو ىدنا دمهش هللا فكل قالس ره تس اورغكن يذلا لوقو ) ىلاعت هلوق#

 ةداهش لوتالا نيرهأب مهملع شح ا ىلاعت هنا هللا دنع نمالوسر هنوك اوركن م-من' موملا نع ىح ىلاعت هنا |
 | اذهوةلاسرلاءاعدا ىفاق داد هنوك ىلع ةلادأ !تازدتملارهظ ىلاعت هنا ةداهشا كلت نم دارا او هَبْوَن ىبعةلثا

 بوب صو مه لعف هنافز ملا امأ كل ذكرمالا نأب ّنظلا ةياغدف.لوقةداهشلا نال ةداهشا تتار« ىلعا
 مءهدنع نمو هلوق ىناثل او ةداهشلا بنا سه مظع ا ةز دمار اهلا ناكسف ىلاعت هللا دنع نمالوسر هنوكب عقلا

 هدنعن مو ةاثأاو باكلا لعم دنع ىذلاو عيه دنع نمو ةروجماملاةء ارقااامها د> !ناناع ارق همقو باكلا

 ريسفت ىف كوالا ةءارقلا ىلءامأ باكا ملء لصح هقادنع نهوكأ ةيانغلاءادتبالا:ههنم ةلكو تاكل لع 1

 دمع مهو لو هيلع هللأ ىلص هل !لوسرباونم"نيذلا نم باكل ل-هأ داهم دارملا نا (لوتالا) هوجو كالا

 ةروسا!لوةيو هحولا اذه لطبي ناكهناريبحج نب دعس نع ىوربو ىرادلا مو ىمرافااناناسو مالسنبهلنا

 نأب لاؤسشلااذه نع بح أو: :ردسهلا دعب ةيدملاىفا ونمام مال باع و مالسْن ا هنداربثاز وح الفةنكم

 نينئالاو د-اولا لوةب ةّودنا !تاثافاضبأ وةس'دمتب الاءذه نأ ال | ةيكحم تناكن اور وسلاةذه لق

 ىأ نآرقلا باكل اددارأ (ىاثلا لؤؤةلاو) عقاولاؤ ا !اًدهوزو ال بذكلأ !نءنيموهعمريغام توك ع مأ]]
 باَكلا اذه ىفام لءنملالا ازدعم هنوكي معلا لهدال هنأ ال ارهاناهريورهافز تم هب مكسشجس ىذا باكا نا
 ظ ملءهجولا اذه ىلع ب اكس !|ذه ف رع نق ةريثكلا مولعلا ىلءو بو.غلا ىلعهلاهسش و ةغالمااو ةحا طفلا نم

 نمو (ثا انلالوقلا) .مصالا لوقوهو نآرقلا لعمدنءنمو ىأ بالا ٍلعهدنءنموهلوةفازتم لوك"

 نيباكلا نيد هباملاعناكنم لكن! ىنعي لءغالاو ةاروتلا لءهدمءلصح ىذلا هب دارملا باكل ا لءهدشنع
 نا ىلعا دعاس ناكب ذكي لولا علا كا ذف دنا | ذا لو هملع هللا صدت مدقعةراشملا ىلع امها اهسشالع

 ىلاعت هتلاوه باكلا لعه دنع نمو (ع.دارلا لوقاا) ىلاعت هلل ا دنع نمن- لوسر لو هيلع هللا ىلصا جت

 قديس ىذلاب 0 ىعملاوهللاال اعدام هن اوال نسل الاه حاجزا وري سمج نبب د.عسو نيبال وةودو
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 .لصأدا رماق باَكَلا مااما (ةسداساا هل _ملا). الامه مف ل ديت اوريغتاا لو دناك كِلذك ناك امو

 لكو دكا ىرقلا ماو غامدلل سأرلاما هسنمو هلام ءىدا لصالا ىرجت ىرجصام لكى نست برعلاو باتكلا
 | هيفو بتكلا ع-.لبالسأ نوكح, ىذلاوه باكا ما كلذكف ىرقا!نماسهاوحاملما وف ةسيردم
 هيف تيم ىلفسلا ملاعلاو ىولعلا ماعلا ثداوح عسجمو ظوفحلاحوألا وهباّكمأامانا (لوالا) نالوق

 ىلا قاخلا عج لاو أ همفتيناو حوللا قاخ مث هعمئثالو هللا نأك لاق هنا لسو بلع هللا ىلص”ىبنلا نع
 ليدس ىلعتامولعملا عم املاعىلاعت هنوك ةكئالمللرهظي نأ هيف ةمكماسا نوملكتملا لاق ةعاسلا مامق
 ناذو قاذلا ىل_ءةكح اللا هين ىذل باكل امهدح أ نانا هللا دعت ربدقَدلا اذه ىلعو لمصفتلا

 عجب نيود ىل_علّوشملا ناكل اوهوظوذحملا حوالاوه ىناثلا باكبر ااو تايئالاوو خلا ل باكلا
 هنا هللا نا ل_سو هيلع هللا ىلسم*ىبنلا نع ءادردااوبأ ىور قاسبا اوهو ةيلغ ل اودي واعلا لاو الا
 تبدروءايشر امو عبق هريغ دس ًاهمفرظ:. ال ىذلا باتكسحل !ىفرطا ل ملل نم نيت, تاعاس ث الث ىف ىلا ءتو
 نا(ىناث ا لوةلاو) ةشباجبلا ل دة نااكح نياكلا نيد ريسسفتىءاكعلاو ءاشنام
 تريغتناو تامود_.ءملاو تادو-وأ !نمتامولعملا عم ملاعىلاعت هناف ىلابءتهتال_عوهباكلا ما

 ىلاعتهلوق * .لءادهقاو لاذوه بان كجا |مايدارملاف ريغتلا نع هزئمقان اهب ىلاعت هللا ل_ءناالا

 ى-ملاّنألعا ( باسملاانبلعو غالبا! كيلعامناف كنيفوتوأ مه دعت ىذا! ضعبك نير ئاماو)

 كانيؤونوأ كلذ لا رراءاوس ىعملاو كل لق كنيفو وأ باذعلا نم مهدعت ىذلا ضعب كني. رئاماو
 م !عالبلاو باس اانلعو هةلاسرو هاما ءاداو ىلا عت هلل ' ماك | غل تك ملع بحاول أف هرو هط لب

 مكحي هللاو اهذارط نم اهصةذن ضرالا ىنانأ اوربلوأ)ىلا.عتهلوق +ءادالاو حارسسلاك خلبتلا ماقم ميقا

 سفن لك بسكتام مل-ءباعيجب ركملا هللف مهليق نم نيذااركمدقو باسحلا عب رسوهو همك بةعمال

 نييكلذ لءقءافوتيو أ هو ددعوام ضعد هيرب ن أي هلوسر دعو 1 ىلاعت هنالعا (رادلا بقع نار فاك-ا | لعم_سو

 صضرالا نانا اوربلوأهلوقو ص وقوتروطدقاهتامالعو دمع ازال نورا اا هالات ع

 نال كل ذو اهذارطا نماهصةنةرفكدا نضرأ قانانأدارملا (لؤالا ) لا وقأهنف اهفارط أن ماهتمقتت

 هرفكلا لاوحأ ص انا اربسجو ارهق ةرفكحلا نءامنو ذخأب ودكم فارطا ىل_عنولوةسب نيلسملا

 ىلاعت هلوقهريسظذو هد ءوز :ىلاعت هللاّنأ ىلسءتارامالاو تامالعلا ى وقأ نم نيم ملاةوةداندزاو

 لوقلاو) قافالاىفاشتاناممرتسهلوقو نوبل اغلا م-هذااهفارطا نما هدة نض رالا ق انانا نو راالذا

 اهفارشثا تومدارا ا اههفارطا نماههقنن هلوقنا ام نعهلا ىضر سابع نبا نع لوةنماضيأو هو (ىناثلا

 ظفالاءإ_ة>١ناولوةلا اذ هوىد_>اولالاقو رانيخالاوءامل_دكلا ناهذوا ماناعو ا مثازيكتحو

 هرب رقنو عضوملا اذه<بقيليالاضبأ هجولا اذه لاقي نأ نكمو لوالا هجولاوه عضوملا اذ مي نئاللا نأالا

 صقةنوزعءدعب لدو ةامح دعب نومو ةراعدعب بارخ تافالةخالا نمان دلاف ث د_<اماوربلوأ لاقي نأ

 ءالؤ» ىلع مالا هنئا باقي نأ نم ممم ْؤي ىذلا اخ ةسو سم ةدهاشم تاري_غتلا هذه تناكاذاو لاكدعب
 هجولا اذ_هىلءو نيرهاق اوناكتا دهب نيروهقممهلعبو نيزب زعاوناكنا ده نيلمل ذ مولع ف ةرفكتلا

 ءالؤهفمهدالبو ,هرادد بي درو اهلهأ ت وعاهفارطا نم اهصقذن لق وةل قاع مالكلا ادهلاضصت١ا نسف

 مكحي هللا و ىتعملا اذهلا دك وم ىلاعت لاق مث عتامولا هده لاثمامم ثدح نانا ونمأ فيك ةرفكلا

 بقعم قالا بحاصل لق هنمو لاطدالاو داب هيقءعي ىذااوه بقعملاو همك! دارال هانعم همك بةعمال

 لاخلا ل ءبضنلا اا "للجو هانلق همكل بةعمالهلوق لام لدقناف بلظل اوءاضتق الاب هع رغ بقي هلال
 نبا لافت باسحلا مد سوهو لاه ثعزانملاو ضراعملاو عفادملا نءانلاخ همكح !ذفان مكحح هتئاو لبق هناك
 دقو هلوقامأ عفاد هعفديالا_برقاعيرسنوكي رشلاو ريخلاءةاز اجمأل هياس نا ىتعي ماقّنالا عدرتس ديرب سابع

 نوعرذو ميهارباركم دور ل ه٠ مهما او مهلسرباوركم دق ةيضادملا مهالار افك نا دز م لبق نم يذل ارك
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 | لالدتسال اوراظتلاباولعبف هيفاوراقن وهورب هلم هلع ولت ناب باتت رفكلا نم مور ذا لس |
 1 اوامةيذ محو لسو هءاعذقا ىلصلوسرلا قدض ةزدعم نآرشل !نوكباولعي وا يكحارداعاملاعلاعتهنوك :
 ظ اومدتي نا مهنم مصنو مهرامششا عشب و مهل لعفلا ناكا ذا الا مصيال كلذ وعتارمشلا نهمهبلا ةاداام لكهنم |

 أ ءاوتسا لاح هنعردصي نااما دمعل!نءرداصلا لعدفا | لوةن نأ لكتل! نع ب اونو هنق اوةريضتيو هنلع |

 ||| ناحر لعفل ارو دص نال لطا,لوالاورخ الا ىلع نيفرطلا د نار لاحوأ لرتلاو لعفلا ىلا ىئادلا ظ

 | هنال انلوق نيعىفاشلاو لا ءاوتسالا لَو د> لاح ن اخ رلا لود و مدعلا بن اج ىل_عدوولا بئال |

 | نكي ناو لاوسل اداء هنمناجرلا كان ن اكح نافذ نارلا لود دعبالا هنع لعق ارودسص عئشو |
 | "لكس ا) ل_ءاهقاو بواطملاوه كاذو ىلا«ةهقاوه لوال ارثؤ ا نوكيذ شنه ىلاعتهتنانملبهنس ||
 ْ ىت؟م نأف موبر ن ذاب ىلاه هل وةبىلاعت هلل قولت دمعلا لءف نا ىف مها وق ةص ىلعانب اص تحا (ةسماخلا

 ا ١ ١ 9 5 ٠ 00 م 8 1 0

 إ مملاىلا لهذا نه جارح الا نال لاحم مالا ىلعن ذالا لهو قاذ لاو ةئيشااماوملءاااماو ىهالا امانذالا |

 اضيأو قا نعزيقم لطاملاو لهل نعزي ملوط اناف لص لوا مالا لصحءاوسهناف الا ىلع فقوشالا]
 || عداروتلا ىلا تاماظلا نمح ورملان علاق هماعوهام ىلع مولعملا عت لعلا نال لاسم ل#علا ىلعنذالا لمس إ]

 | ناذ_ه لطباملو جور! كلذ لوص لال عبات جورخلاكذلودحنالاق.نأ عنميوحورااكلذل|
 | ملسو هملغ هللا ىلص لوسرلا نأ ىلع لدي كل ذو قرلختلاو ةئرشملا نذالا نم دارا نوكيثأ الا قب. ناسعقلا |

 | نوكي نأاما ندالانداراال وق: هسف لوقلا ل_هذ: نّثو ل#ث ظفا فطالا ظفلاناق فاطاالا نذالا |

 | ةمبلا هاهمف نكي ل ىاشلا ناكن اف كلذ ىضتةءالو أمدعلا بنأج ىلعدو بولا بناج عيجرت ىضتقدا أ |
 ١ باج مجرت ىضتقي ىنعم نذالا نمدارملا نأ وهو لالا فهل بالو هيبس لص ام هنا لاقي نأ عنشماف ْ :

 ٍ بوجولال هد دقف نا حرلا لح قى هنأ ىلع ةياقعلا بكل ا!ىفانالددقو مدعلا بناح لءدوجولاا

 | ةفرعمنان نولئاقلا (ةسداسلاءلّمسملا) معا هتتاوانلوقنيعوهو ةبجوملا ةيعادلا الا كلذا ىنعمالو 1
 , هنااولاودي الا هذهب هيلعاوتحا مامالاو لسو هيلع هللا بص لوسرلا مياعتن مالا اهامصح نكميال ىلاعت هللا | ١

 | نا ىلع ل ديك ذو ناعال ار وف ىلار فكل !تالظ نم مهجر ذم ىذا اوه لوسرلان أب ةب الاءذه فج رص ابعت |

 | امأو ه.ئااك وكي ل-سو هلع هقا نص لوسرلا نأ نب اوجو ىيلعتلا قيرط نمالا لص ال ىلاعت هللا ةفرعم
 ةعديلاورذكلاقرطنا ىلعةلادذناالا (ةعباسلال_سملا) لعاهقاوللدلانل ساما ىهذةفرعملا

 لها نعربعفرونلا ىلا تاإظلا نم ساما جرضا لاق ىلاعت هنالدحاولا الا سلريملاقدرطناوةريثك |
 : قرط ناىلع ل د,كلذو درهم !ةفاوهوروناانديادسهلاو ناميالا نعريءو عجب ةغبص ىهو تال طلاب رذكلاو ش

 أ طار دىلاىلاعتهلوقىف . (ةئماثلاهلّمسسملا) دحاولا الا سدلفناميالاو لعلا قب رطامأو ةريثك لهما |
 نمانملاوفعذتسا نيذلا هل وقك لماعل ارب رك_ءروذلا ىلا هلوق نم لدي هنا (لوالا)ناهجودبجلا زيزعلا

 | ”هل5لا) دم اري زعلا طار ص لا ل_ةفرون ىأ ىلا لمقهناكف ان ءتسالا هجو ىلءنوكي نأ زر < ىفاثلا مهنم ا
 0 لك ىلءارداق ناك اذا ثمعلا و عيمشللاكراتحالصلا وباوصلاءان[نوكيامنا لعافلا ةلزتعملا تلاه (ةعساتلا

 مبفلا ىل_عفاعرذ لكلا ىلع ارداف نكي غنا هناق تاحاحلالكنع اضغتامولعملا عمم املاع تارو دقملا 1

 | تاجا لكن انغ نكي لن او لها بيب ميقا لعفامب رفتامولعملا لكياملاعنكي 0ناوزمعلابيسب |
 ْ مادقالاهنم عندما لكلا نعانتغ لك ااملاع لكلا ىلعار دا ناك اذا|م أ هجاسلا ببسي مقا !لءؤاسع رف |

 ْ هلاعفا لك ىف معلا اةدهسم هنوكىلا ةراشبا دما هلوقو ةردقلا لاكىلا ةرائازب زعلا هلوقف حمقلا لف ىلع ْ

 | افودوم ناك امناهّللا طارمص نا انرك ذانع تدْمف لكلا نعاسنغ لك اءاملاعناك اذا لهاا كل ذو [
 ' هللا ففصو ىنعملا اذهافاد جازي زعهنوكي فوضوملا هلالل اقم اطارص هنوكل املاءاع فراقي رسم هنوكب ١

 ا ا ا هه

 2 ار 1
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 [/ دهش:سالىلاعت هلا هقئا نأ هيبئألا حاس لا لاق وم وهالا حوللا فام لع ملعيال ىذلابو :دايعلا | ْ ١

 | هنآالا ”رليلب | ىفاًراج ناك او فو دوملا ىلع ةفدل ف طع نال لكتشم لول | | لاهو هريسةدهمكح ةحص ىلع | 1

 دهشت دال ىلاعت هانا هلوقامأو هضفلاديز هب دهش لاسقد لد هءقفلاو ديزاد مدهش لاسةءال لصالا فالخ

 | ىأفنوة,زلاو ئتتلاو هلوةيهلوةقدص ىلع ىلاسعت هلأ مسد نازاجامل هنال دمه همكح ق دسص ىلع هريسغب

 ١ | نمو ىنءملافةناسلبا نم ىلع باك || لعهدنع نمو هلوق ىهو ةيناثل اةءارقلاام' ؟و حاجزلاءركذامف عاشتما

 | اضيأ هيف“ ارقلاه ذه ىلع مثهملعتو هناسسح او إ_ذظذ نم مالا باجسلا ميال دعب نزل نات ا

 هنلاد :عنملصحاممن معلا اذسه ىأ لوما ةضوه يذلا معلا دارملاو باتكسحل الع هدنعن مونانءارق

 ىيملاولعاق مدي لام ىلص يملا خا وو مالا ارم.ك,و نععلا مضباكلا لعمدسنعن هوةيئاثلاةءارقلاو

 هنو . ىلع ىلاعت هللا د امش هانرك ذام ىلع ىلاعت هللا ةد امد مهياع مج نأ همن رمال لم هنأ

 | نيب هرارساو تارقا فاسو ةطاحالا دعبالا ا -نآرغلانوكس مهيالوءاوعد قفو ىلع نارةلاراهظاالا

 اذاالا لصال ادم نآرقلا نو كحص ىلءفوقول انا قيلاودقا سال لص الإ ا لاعتا
 ا دحالا موي ةروسلا هذ هريسفتمت باو هلال !ىلاعت هللاو نآرقل الع هلع! ن أي دب علا ل

 لأ ىداو صنع نادي عفتاو اذه ناكف ارظن نم لكن مسهل ااناو ةئاّقسو ىدحا ةمسنامعُم نمرعش ءنماثلا 1
 ارعشدلولا كال ذ ة سم ىف لوقاوءاع دان رك ذي ناو نارفغلاو ةحرلاءا دم

 نازحأو تافاخك ةسوزم * ىنافلا لاعلا اذهل اعمىرأ ظ

 ىناد ئاداراربلا ىف هترشو ع ةعزفم مالح ل ثم هتارعتم ْ

 «( ةدكمناتيارنوسخ مال.سا| هيلع هاربا ةروس) *« 0

 «(مجلان حرت قاس«
 ملعا (د.+ ازيزعلا طارصولا مير نذ ًايروذلا ىلا تاللل | ع نمسانلا جرذمل كيلا هاني 'ازنأ بانحصرا)

 ماكحالابلصتنامةروسلا ىف نكي لىّيءوداحالا هقدر ط ةبندموأ ةيكحبم ةروسلا هذ هناىف مالكا نا

 ! حوسنمو عم انهسف صح اذا كا ذ ف ضرغلا هلة<اهاوءاوسة شر دملاو هكتكحوع :اهلوزتفةسعرشلا

 ْ هلوةفاذكو اذكض رغل كيلا هانلزنأ باك راند (ىسملا ةروسلا نا انعم باكرا هلوقو ةيظعنذئاف هءفنوكين

 ديال اهذهتاد(ىلوالا "هللا لئاسم همفوربخلا كلذ ةفص كمل اه انازنأ هلوقو هريخ باكل اوقوأ دم 1
 اه وق كوكب ال لرانملاو لزاسلا !ةلزتسلل! تلاه است هانم مالت هوكي ف ربس وه تارآلا نا قعأ
 |(ةياشقلاةةلكسملا) عارتالب ةثد_كىهو فور اهذ_هوهلزت ل اولزانلا#فوصوملان ا امياوجو أ

 ظ اذه لزنأ اا ىلاغهنا ىلع لدي اذ_هو ةمكسلساو ضرغلا مال س اس:لاحب رتل هلوق ىف ماللا ةلزخ_هملا تلاه
 ْ باج لاصملا ةراعرب ةللعم هماكتاو ىلاعت هللا لاسعف أنا ىلع لدي كلذو ضرغلا اذ_ما باتححلا
 هذوبالادوصقملا اذه لمصقنءازججاع ناكولل_ءفدامنا!ذوفرخ وذ لجال العذ لعف نم نأب هنعانب اهصأ
 : لاعلان هماكحساو يد وود رو ويك ث'اذاول ا ىلاعت هللا قس ىفكلذو ةلويارلا

 ةياهن هئالتالظلايرفكلا هيشامنا(ةثلاثااهلثسملا) رخآ ىنعم . ىلع زخم لَ ومهنأث هيرعش أر هاط لكشا تن
 ةلثسملا) هتياده قب رط هي ىلصتيام ةياهنهنالرونلابنامعال ا هبسشو ديا دولا قينرط نع هبف لجرلا ريك ام ظ

 اكول ىلاعت هنا اهاد_1 تاه نمرينلسان ل وقاا لاطبا ىل_عةلال داه فتي الاهذه ىذاقلا لاق ( ةعبارلا |
 | ىلا تاءلظلا نم حارخالا فاضا ىلاعت هنا اهينانثو باكل ان هنمدحا رخا مصيف كف رئاكل ا فرفكلا قلك
 هيبلطعال وسرلا نم عصي ف يكف ىلاعت هللاوه رفكلا كلذ لاس اكن اف مسو هيلع هلا لص لوسرلا ىلا زوذلا |

 كنم مصيف ركف انقر ةكلا قلخ هللاتا لوق: كنا لوة:ن أر فاكللن اكو هنءمهجارشا مال_سااوةالصاا ْ
 ناكتااواوقينأ مهلف عقاوال ل.ةّسمرفكىشىت'!تامظلا نم مكسرخ اانا مهل لاق نأف هفمانجر تت نا |
 | ويلا لم ءاطهتاعو حار خاولب هت سنو زاخيز هف «قلخي ل ناو حارخالا كلذ مد ملانبف هقاضيسلاعت | ظ
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 انافادجلا زعل 5 نثولا اوةدوانع ررافكلات ا (سمهاخلا ( ةفص قزم د مرحالق اق ثماظفل هن وك لك
 | ناثوالا ةدسع رطاخ ىف قيد. اري زعلا طارص لامير نذايرونلا ىلاتالظلان م سانلا حرا لاق

 ةلاومنلا ق امال ىذلا هما ناتو ةمدشلاه د هاف هنت اوف نثولاوهد جل اني زعلا كلذ ناك امرها ||

 هيغل 0 ضرالاقاموتاومسلا ىف امةلىذلاهتتاوه د جلا نيزعلا كلذ ن هداراىأ ضرالاىفامو ئ
 ةتبااَواعلا ةه ص ريغ ىلاعت هنا ىلع لدي ضرالا ىفامو تاومسلا ىفامدل ىذلا هللا هلوق ) ةتتاثلا

 ءا.ىساا ىفال_صاح ناكل ق ةونة_ع- ىف ىلا عتهنباتاذ ل_ه>وأف ءاسع“ وهن الع والاساتل َنالكلذو |

 تادفلا كودو هسفئلاكل» هنوكح ماو كلموهن:تاوعسا|ىفام لك نا ىل_ءالاذ با الا .ذهوأ ا

 ل . الاءذبانباصعأ جم | 0 اخذنا "هلكسسلا) قوف ةع- ىف لودحلاا نع هزيم هنا ىلع هن “0 ُ

 تاومسلاىف ل نا تنال تر اكوا وعسأ!ىفامهللاق هنال داتمعلا لام ال 3 ا
 00 ةردّقلا نعةرامع كللاو هل ركوا ما موك ىعع دل سال 5 1

 عنم دق دمعلا ناكلالاو ىلاسعت هلل اةر دبا ةءوقو بجو ىلا سعت هلل ةرو د ةماسمخا تدنا اذاو ىلاءت هلل 5 ةرودقم | ِ 0

 : رص1لا د.في ضرالا ىفامو تاووسل ا ىف ام هل ىلاعت هلوقّنا لع او لا كل ذو هرو دقم عاشر ا نم ىلاغعتمتا | ا
 ْ هنا م هنئاالا مك االو هقناالا كل امال هناا ل« ل دي كل ذو ءريغلال هل ّضرالا ىفامو تاوعسلا ىفامّنا ىنسعملاوا ظ 0

 ١ وكرتامل همنا ىعملاو ديدش باذءنم نت رفاكلل لوول اعف ديعولابر افكسلا ىلع فطع كل ذرك ذا ىلاعت

 قاعواعقت الوا ةرشض كلءالام :دابع ىلا امام لكلو ضرالاو تاووسال كلا ملاوف ىذلا ىلاسعث هلت هللاةدايغأ

 نم نولولو ىئءملاّنال لد ولان ءالؤد صخ امناو كلل ذك اكن لد هولا مثلد ,ولاقلعفالواهل كار داالو قلخمالو

 ءالؤه ةفص ىلاعت نيب ارو“ كلائهاوعد ىلاعت هلو هريظنو هاليو ا. نوأوةيو هنمنوك <! و وذيدش ساد | ا

 | نيذلاهلوق (لوتالا) عاونأ ةنالث م حافص نم مركذو باذعلا مظعأ دمغي ىذلا لو ولاب مه دعو نيذلانيرفاكلا |

 نيرفاكلا وص ني دلا تاع- تنشنا (ىوالا "هلةسملا) لث اسم همفوةرخ الا لعادل السا نورصتسيإ

 هلك _سأا) مذا ا ىلع هلصن تنش ناو ك_ٌءاوا هلوةربللا تاءجو أ دةبم هتلعج تئشناو مده الا ىف 1

 ءيذلا كلذلا محم هوك بحال هن ؟اوءوذل ابد دق نام الاّنالوقأ اوّئس *اا رش تاط بامتسالا (ةئاثلا

 اداه ؟ناطوءئذدلا ب حأ اذاامأ امهلادحم هنوكءركي ه:ك]وروجقلاو قسفلاا ىلا هعبط لع نم لم ]
 ةبحن اةباهشف م-مئوكى لدي اس دلاةام .1 !نو.كتسي زيذلا لوقف ةمحناذيا نود ادهنةمحملا كلت بحأو

 دع ه بن اعمن نعوةءورخالاة 1 1 نع الفا ناك اذاالا كل ذك ن ان الان وكب الو هن وت : دلاةاحمشللا | :

 عا و ودوم ة امل اهذه تال ومذملا تافصلاهر انمى ناك كل ذكن اكن مو هبا

 موهولاو موهغلاو ماقسالاو مال“ الا باونأ تدفن املا هذه تس نااهدج أ ةتودعلان هةر اكس
 تاذللا فال مال الأعم ذدالا هل ل-ضاحال ةةقط اف تاذللا هذه تااهين امو نازخالاو قرانا

 عاطقن الا بسن ةصغنم ةأسدلا هس هتاداعسّنااهكامثو تاداعسو تاذاابسفت[ىفائناق سر اعورلا

 نءالناءناججن مالا ةاملا هدد هب الفله نول لق ةريسة> !مااهعباروءاضةذالاو ضا رقالاو

 هذ هذ ىب ا وريسح ةرح هيد نات لايك اوت ورخالا ة#ن احورلا ةأم ك1 لت اضق ع نءالناعناكو اهنناعم

 همفّنالةرح - الا ىلعانن دل 5 ارا نورس لاقامنا (ةئلاثلا هلكسسأا) هانز ذاه لك ناسا
 ذي نيمسا نيفصولا نب « له نحن ىلاعت عم ةرخا الا ىلءا-منو رود واف دلاةامللا نوير دقتلاوارامذا |

 اهحأ ن مام فو "الا ىل_.ءافرااثي اهلا فاضي نأ دعبالا ام ومذم نوكيالهدحوا.ذ دلل بايصسنالا نا :

 نأب هترخ 1 ىلءاحرت اذا -امومذم نوكمال كل ذناف ةرخآ الا تاريخ ىلاو سفنلا عذانم ىلا هي لصبل

 فصو ىلا تافضا ا نم (يناشلاعوذاا) ةمومذملا ةرجلا ىه ةبلاهذهف هنرخآ ىف ه”رضدام اهتمز امس |

 لاضووهف انداب با.تسارافوضو هناك ءّنالعاو هللا لمس نءنو هد وىلاعت هلوق اهرافكلا هللا

 هذهو نيلاضم_منوك ىلا ةراشا ىلو الا + .ترماف لذمو هذ هليردو هللا لدسيلا لوضولا نمريسغلا عْيم نمو
 0 ع تسمي جد ب دس ا
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 د ووسام يحس <

 َنالد_.ل ارك ذىلءزيز ءلارك ذمدقاما ( ةرشاعااهلّك-سملا ) ماقملا اذه ىني_هصولان يذهب هسفن 1
 نع اي:غهنوكي لعلا كِل ذدعن ئاملاع هنوكب, معلا كلل ذ د_هد م ار داق ىلاسعت هن كن ملعلا هللاب علا لو آ ن ا يلا

 ملسعلا ىلءام َدقَدمار داو ىلاعت هنوكي ملاعلا ناك ايلف ىنغلا لاعلاوش ل #ل اور دال اوهزب زعلاو تاجاسحلا

 ىل_ءايدإاةاملا نورس نيذإادن دش تاذع نمنيرفاكلل لد وو ضرال !ىامو تاوع-لاى ام هلىذلا

 (ىلوال هلا لكما له 2[ سم هنا , الا ىف (دمب لالضف كو اجو عام وغبو هللا لد ب 1 نع نو اصور ةرح . الا

 هلوق لءانظعرلا[نوقاماو هتاودربدقتلا لمقو هدقدأم هريخوءادْالاناعوو م هللا ماع نباو عفان أرق

 هللا تا دالعلا ءالا ىر<راج هتلاا خلوق ناىلا اوه نقش ن نم عاب نأوعو ثحبانوهو د.حاززعلا

 مسالا نا لرتالا « هوجو هلع لديو لروالاو هان د_:عق لاو ن:_-ثماظفاهناىلانورخآ موق سه ذو ىلاعت
 هموهغم قطانلاوداوسلاهلل_دحام“ *موهفمدوسالاف هنم قشملا هل لصحام ئث * نعةرامع قمم

 هل لص-حام ئثهناهنم موهفملا ناكل نعد نم اق:بثءاععا هللا اناوةن اكسولف قطنلا هل له امئث -

 اظفاهتلااناوقناكو لف هسف دكريشل | عوقو نعوه وه ثمدح ع نم عال ىلكموهذأ ا |ذهو هنم قةملا كلذ

 امحوم هلئاالاهلاالا:اوق ناك امل كل ذك الا ناكولو ه ف :هكرسشا | عودول ا ءاص همووفم ناكل اثم
 : هلالانلوقنا ىلع ةمالا تعقجا| ىو هيفدكرمشلا عوقو نم عئامر يغوهو هللا: :اوقود ىثتسملاّنالدء>-ودلل

 ر "اسرك دن نأان درأ الك هناىناثلا « للعلا مسالا ىرحمراج هللا اناوق نأ اذإع ضخما دحوتلا بجوبهتناالا

 نجرلاوهالا هلآال ىذاا هتاوهاسذ داوقك تافصلار اسسد :هانفصو هناا ناو قالو انك ذءاممالاو تافَصلا

 تادالملع مماوه هللاّنأ انلعف هلل | م محرلا نجرلا لو قذف سصهالا س كن نا امك الو سو دة اكلم ا ميحرلا

 ىل_ءاما ةلاداهاكدقا انلوق كوسا نا ثلاغلا *توعنل اوتافدلا ىل_ءالاذ ظافلالار' أديو ل

 ىلعو أ قزارلا قااكلااناوةكح ةنفاضالا تافصلا لعوأ مالسلا سودا اداوقك ةسلسإا!تافصلا

 تادالاعما هللا ا:اروق ن نكي مولقةئالثلا هذه ن ماس رتيام ىلعو أر داقلا لاعلا انذل اوقك ةمقرةلاتاغضلا

 ةصوصخلا هناذ ىلع ل ديام ابق لصد لو هتافص ىلعالا داط اهل أى لاعت هنن ءاعأ ع 3 - ناكل ةيضْوَدلا

 دا رااو اسهل لعت له ىلاعتهلوق عبارلاو صو هم مس اوه هنأ ثمدح ن نر هنال معن كلذو

 08 ةم دم اهده ترهظاذاو ةدوصخلا هتاذإ مع هير ور ولا وهموم 3 لهل

 نأامافرّودملاىراملاو لاخلا هقااوه ىلا.عت وةك تافصلا هبسق ءرك ذنث مالارك ذ ذي نأن 1 بتدئرخأأاف

 هلئذأ هللا اورق نيذلا لوقفاذ- متنا ذاوزئاجريغ كلذ ف هللا ىراسلار وهما حاادلا وه لاق كعب

 امأف ميتا قطاوهاذ- هو هنعاربخ ءدعنأماولعدم دأدتبمهقلاهلوقاواعيج نأ اودار أ عفرلا,تاوعسلا فام

 قااخن اهنا لاقي نأ نسإللا بدت رتلا نأ ابا لك ثموهف دس ازي زعلا ىل_عافطعّرل آان هللا اورق نبذلا

 ورع وأ لاق (لؤالا) هو-و ىلعباو+!ىفاوذادخا ادهدنعو نسحالاذهف هللا زلال لاقي نا امأو

 تاومسلا فام هلىذلا د. ملل اري زعل هللا طارصردقتلاو رأت طاو م دةألا ىلع ضال ةءار ةلاءالعلان 1

 مامالانت رع لاةءاكىرخأ : دم ةفدلاوك ذي مالا ركذي الو أ ةفصأ اركاذي نأ دعسال هلا (قاشااو

 لوتلا ق.ةو تاوعسلاىفام هلىذلا هللاد_.+ل ارب رعلا طار هلوقريظن هسعب وهو ةيقفلا د_هغ لالا
 هذه. نءريع ىلا.عت هللاو ىغل ارداقلا ماعللاطا رص نات اذا اوجاع وك امنا طا هلاّتااشانا هسمق

 هلوقا يلع فطعذوهنمزبزعلا كل ذّناىف ةومشلا تعقو ىنعملا | ذهرك ذا دمج يزعلا هلوقب ةث الثار ومالا

 نا ف طع هنلا فاثكلا بحاص لاق( ثلاث 211) ةهبشلا كلدل ةلازا ضرالا امو تاووسلا ىنامدل ىذلا هللا |

 هللاانلوةثا باكا اذه لوتأىف انرك ذدق ( عبارلا)م3-ةتامق ءانرّرقام لولا اذه ىةدتو دم ازيزعلل ْ
 راس هملع فطعي و رك ذيأ دب ث مؤ ملعلا م ءالا ىرجت اب راجراص فرعلاب هنأالا قّدشم عم طولا لصأ ىف

 لح هنا لحال ا دف دل ازيزعللاسق صو ىلعج ثدمح هب / الاهذهىامأو لع م ل لأ لحال زك تافصلا

 00 2220221 ل 226 2277277ئئ 722255525222525 2 يب
 نإ 1 9

 0 ع ل ع ذآ

 || هللا) ىلاعةهلوقلءاهتناودد_,هلا ركذ ىل_ءزيز ارك ذ هللا عد مرسال لكلا نعاشغ لكلاب املاع هوكي
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 الأ لاو مث هه-و فرشبلا فر ءوهلاهام فرعتفرع ىلع لأ مم ههجو ىف كا ذ فوت ىق- هع ضرعاوركب وأ ا
 ١١ لمه ليئاكسم لاهو رعاك اقم شم لد ريج لاق ليث اكممو لد ري نيب لسمف ا رسا هن ىىضق اك كش ,ىذقا |

 | هه ةلزتعملا تلفن اكتب ىءاضق اذهو ىل اعت هن نم ترمشو هرب هلكر دل اّن ا لمف ارسم | ”انسركا ا اكتاقما

 1 3 ابالا لوسر نم انلسر امو لاق ىلاعت هنا( لوتالا )وجو نم هئا-واهر هال ىلءاحؤ ارا نكعال ها الا

 نوكسف مسه سلي فيلاكستلا كال مهل نيل همو*ناسساب لوسر لك انلسرأ اسمان ىنعمماو مسا نيمسل هءوق
 ظ مصيام ا مالكحلا اذ هو لك !ضرغلاو دوما ىل دع ءم-عةوقوو ل_مسأ ناسلاكلذلمسوك اردا ١

 06 ودعا ناك ولاغأت نيفلكما نانعالا لوصد>- لسرلا لاسر ا نم ىلاعتهللا دودةم ناكول 1
 أ هتتاّثا مهل لاقاذامالسلا هيلعهنا(ىناشلاو) دوصقملا اذهلاممالءمالكبلا كلذ نكي مهمفرفكتلا قلو د
 | انكم ل غو كاسر امد وصقملاامو كناس ىف ةدئاغلا اخ هلاولوة.نأ مهلفمكف لالخل اورفكلا قل

 ا لسرلا ةشغيدسفتو ةودلاةوعد لطم دس توأم ادق نعامفىلاعت هللا هةلخ ارذ كح لب نئنأ | ا |
 انساؤ ده ااطيوك نآس منو هش ثمو لاصتمق اق ولي الصاح رذكلا ن اتا اهنا (ثااشلا)' ٍ ١

 : ىضو هن . الا هذه ةم دمنا ىل_ءانلل ددقاما (عبارلاو) لقاع هلوبال كلذو بجاو ىلا هقلاءاضةياضرلاّنال | 1

 د وتوهو هياعل ديدن الا ةرخؤماضي أو ل دعا! بهذم ىلعل دي روثل ا ىل!تاءاظا | نم سانل احب رضا ةوقا ا 1

 أ هنأ هوجولا ذهب تف اهلا دي صو حجبارقل اور فكلل قلاش ناك ماسمكح ن وكي فيكن ميك از ررزءلاوهوأ]
 ريصملا بوف دبعلا فر فكل ا ناي ىلاسعت هلا ىلع ءاشين مىدهيو ءاشب زم هللا ل ضف هلوق لج نكمالا
 هباكد .واريثك هب ”ىلضد ىلاعت هلوقريسفتىةر ةءلاةروس ىفتالب وأتلا هذ ىف امانيصةسسادقو ليوأتل ىلا ١

 رفك ثالذ لاقي اك الاضار ذاك 18 كلاود لال_ذالاندا رملاّنا لوتالاف اهسضعب :داعا, ساب الواريثك | 1
 | ىف اول نعم-ميباهذلا ن ءةراس لالسضالا وكن ؟قابشلاوالاضار ةأكدن وكي مكي ىأ هللضيوانالف |

 هلالضا ىلع لاضا كرئامل ىلا عتهنا ثلاشلاو ةئيسا قر طىلا مهداشرا ن نع راع ديلا راننلا ىلا ةئللا |
 | فاثكلا باص لاف ها ده ىذلاوه هن اكر ”اكراص ىاطلالاب هناعأ ال ىدتهملاو لش هن* ارامل رعت لد | :

 أ ىلا هت ةوقّناالو أمهاوقنعبا وذساو فطالاو قف ةودلاّدبادهلابو فاطلالا عنمو ةبملختلا لالضالابدارملا ْ
 الكاشمىناشلا لعفلا ناكناف رخال عفهدعب و ل_ءفرك ذاذاءا ارفلا لاه انلق م_هلضي نأ هب قدلي ال مهل نيسا ظ

 هقلاروث اوٌذطين أنو ديريىلاسعة هلوق هريطتو هتعفرو هنأ انساه الك اشءنكي ناو هلع همةسن لوالل 0

 : نأنودب 7 لاق نأ نسحال هنال كلذالازو<ال عفر عضومىف هللاىأيو هلوقذ هلاىبأيو مههاوفأب

 | ماح رالا ىف 'ومكلا نيدنل هلوقاضيأأ هريظنو فطعل !لطب لوالا عضو ءىفاسملاا عض و نكم لاف هللا أب
 رءاسما!لوق هل مو هانرك ذا هليقام ىلع قو #فمريغ عفرلابر طملا ىعنمف كروزأ نأ تدرأ مسلوق كلذ نمو

 رك ذءاشن ههّللأ ”للذو لاه متم وأ نيا ىلا هت لاق انهه لون فاد هنو رعاذا + هيقفد رعينأ ديرب « 1

 اذ_هر هت ادق ل ع فوط مو شمل اوبتايتسالا لي ل ذم هلا ىلع ل دف عفرلا ”لض.ف ا

 | كلئمسهلهناي نوكمأ هموق نا.بل.الا لوسر نمانلسرأ امو لاق ىلا عت هنءاك ىنعملاث مح نم مالكا
 ( فنع وءاشد نم ةليضلابت نال كذكسالافا عسولة فداسسا وويل ١١ ساي عد ارمشلا ا

 1 لص#الو ناسا! ىوقايع رفةبادهل الوص- بجو الناس اهب وَمَن ا ىلء هيسنداا هذمضرغلاوءاشب نم :

 | نالدعال لالضلاو هيا دولا نأ لجأل كل ذكرمإلا ناك مناوي دهلا تاصحو ناببلا فعضاعروذيادهلا 1

 ةدئافل امه لوةد نأرذاكلل ناكلا ىلابعت هللا قا ال_داح لالضا !ناكو لان ان'هلوق ام ىلاسعت هنا نمالا |
 رذاكل اهلل وةك الاض هئوكن عِرامخا تان الاهدل هنأ لس مم هلئازا هضراعيلوقنذ كتوعدو كنا يف ىف ْ

 ردقأ لهو ايذاك كولا لعس ىلءردق ل هنادذاك ك-واارااصتنمآنافارفاكى وك نءذهلا يشأ ظ

 | هدرو أ ىذلا لاؤسا اذ هنا بدو نامعالا اذ ىفرمأي فيكم ٠ ءاعردقأ ل اذاو اله هلع ل_ءج ىلع

 | ءاضقياضرا نال اج اور: كحخاااضرلا نوكي نأ مزلءاشلاب“ هلوقامأو هباعدراواضي اوه انيلع مصخلا

 اسس تس
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 نم (ثاانلاعوالاو ) نيام مولا ادراشا هللا ل سس نعنيداص ,منو كح ىهو ةبناثاا ةسترملا

 ريسغلا دص ىف ىهسد هناىلوالا بدرا نيد نم ىلءلالضالاّنامل_عاو احوءامنو غو هلوق تافصلا كال

 أ كلوكشلاءاملاىف ىسينأة املا ةترملاو ميقّةسسالا طارصلاو ميوق'ا يسمماا ىلا لوصولا نم هعمو

 لالضلا ىفةباسمااوهاذ_هو ىلا نم« بلع ردقنام لكب هةفص عبقت لوا و قا بهذملا ف تاهيشلاو
 لاقي نأ مالكلا ىف لبصالا فانكلا بحاصلاه اموءامن وذو هلوق,ةراشالاهلاو لالسخالاو
 لاوحال هثالثلا بئارملا هذ._هىلا.هت هتئار كح ذا و لعسفلا لصو ورعاك! فذ لاح و عاهل نوع و

 انيانا لوتالا هوح ولدعبااللالذاا اذه فصواست او دمع لالذىف كاوا مهتفص ىقلاكرافكلاءالؤد

 قي رطنءدعبلا ةياغىف ةمترملاهذسهف ةمشرملا هذه ىف ىلاعت هللا هذصو ىذااوهلال_ذا!بناره ىدقأّن
 نوكي ىذلا لالضلا انههاذكف ضاسلاوداوسلا ل_ةمدعارتلاةياغىفانوكي نأ نيّدضاا طرشَن اق قدا

 لالذلا اذه نملك اوىوقأ لالضىلة-عبال هناؤ قملا نع دعبلا هن اع فنوكي هجوما اذ_ه ىلءاعقاو
 مهسوفنىف كلذ نكمدت هنال ىدهأ !ىلالالذلا ُهَمِب رطنع مهّدردع_هنادارملا نوكي نأ (ىناغلا ءجولاو)

 دارأو عطق:. الف بلع لوطدل الهىف كئاو ارب دقتلاو ل الها !للالضا !نمدارملا ن وكي نأ ( ثااثلا هحول و١

 هللا لذ ف مسهل نيل هموقناسلبالا لوسر نمانلسرأ امو) ىلاسعت هلوق هعاطقن ! للاوزو هدا دتمادعبلاب
 . نك ذامل ىلاعتدنا معا (ىلوالا ةلئسملا) لئاسمةناالا ىف ( يكل اريزعلاوهوءاشن نم فدي قءاشي نم

 ا لوسرلا ل_ءاماعنا اذه ناكر ونلا ىلا تاطظأا نمسانلا حيرذتا كسا اهاننلزنأ بام ةروسلال وأ ىف

 ممصلخ نم مهلا لسرأ هنا ثدح نم قالا ىل_عاضأ اماهذاو ميلظعلا بصاملا اذه هدلا ضف هنا ثمح نم
 ناسحالاو ةم_عنلا لممكت ىرش ىرامدي الا هذه ىفرك ذف ناميالارون ىلا مهدشرأورفك لا تالظ نم

 نثوعبم اوناكءاسنالارئاس نأ نيب ىلاعت هنالفمال_.لاوةالصا !+.طء لوسرلا ىلا ةمسنلاءامأ نيهجولا ىف
 امأو ل ك أو ل_ضفأ كح ىف ماسالا اذه ناكسف قاما ةماعىلا ثو هذ دعا تنأامأو ةصاخ مهموق ىل
 رمال ناكىمهناف موق: !كثاواناسلبالا موقىلاالوسر ثعنام هناركذ ىلاعت هناونهف قاد ا ةّماع ىلا ةيسنلا
 وداذهفدعبأ أطاناو طلغل !نعو لهس أ اهةثاةدح ىلع مهفوقوو عب رشلاكلترا رسال مهموذناك كلذك

 نال لاه ةض.ق ولال ةمح الطص !تاغالاّن ا ىلعاي الاءذهبسانلا ضحدتحا(ةيناثلا”هلشسملا) مظنلاهحو

 ةغلدالان اوكعال لبس ,رلا مسج لاسراّنا للعب الاهذه تاددقو لسرلا لاسرانالا لصدعال ف.ةوناا

 تاغلل اكل :لودح عنشما كل ذك تاكا ذاو لسرلا لاسر! ىل_« تاغللا لوصح مّدقن ىضتتي كل ذو مسهموق |

 هيوسعلام-هل لاقيدوهلانمةفئاطمعز (ةثاشلا هلكساا) حالطصالا؛اهلوه- بجوف فشوتل اب
 | نارقلاّنا(لوتالا)نيهحو نمي الاهذهباوكسةو ف اوطلارثا ىلا الب رعل ىلا نكل هللا لوسر ! دن نا
 نارقلا نوكالذئنن-و برعلاالا ةح اصل نم ه فام بدس ةزمهم هنوكف رغب برعلا َةغلب الز ان ناكأل
 لوسر نماذلسر امو هلوةّنا ولاه (ىناشلا) هملعةجنآرقلا نكي لاب رعنوكي ال نمو برعل ا ىلعالا ةبخج
 لالذو برعلا ىوس موقهل سل هنا لاسةءنأ ىضتقي كلذو برعا !ناس ناسالا كل ذي دارملا هموقناسلنالا

 دارا سلو هدلب لهأ هموق نم دار !نوكحب نأزوال ب اودلاو طقذبوهعلا ىلا ثوع.م هنا ىلع لدي
 اعيج مكملا هللا لومر ىفاساننلا اهي ان لق ىلاعت هلوق ةوعدلا عومع ىل_ءليلدلاو هتوعدلهأ ه.ءوق نم
 ناو سنالا تعيجا نما لق ىلاعت هلوق لدل دب نسا عم عق ودقفرذالا عم عقوامىذصلا نال نيلةثل اىلا لب

 اباه أ ك5 (ةعبارلا لثسملا) اريهظ ضعبا مهضعب ناكولو لثع نوأن الن ارقلا اذه لثع اوأب نأ ىلع

 ىفةد رص الاو ىلاعت هللا نمةيا دهلاو لالضل انا ىلع اشي نم ىدب و٠ اشد نمملت ا لضءف ىلا هتهلوشد
 .تءعف:رادقو سانلا نمةعاج يال قأرعو ركبانأا ىورام عملا اذهدك ؤدامو ناحصالا لاك عملا اذه

 نمتائسلاو هللا نمت ا:سلاركب ون لودي هلا لوسران مضه:لاقف اذهام مالسلا هملعل اذا ءمتاوصأ
 هلافام لسو هماع هللا لص لوسرلا فرءةفرع موهضءبو ركبانأ مهطعن عسبتو هللا نم امهالكزع لوقيو انسفنأ
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 أ مالا ىهرءالبلاو ةذلا مانآ ناك امام مال_سلا هلع ىدوم ق-ىفهقلامانأتالعاو ب تيذكتلااوكرتش |
 ىواسلاو تلا لارا 0 رلا مانأ ناك اماهتمو نوعر ةرقق تدتاسهيف ل ارساونب تناكىتناا |

 ريك ذ2ل1كل ف نا ىغااوروكشرامص لك تان ال كلذ فنا ىلاعت لاه ممامغلا لءظت ورلا قالفناو

 ع اف ة.طعو ةضم لاحوأ لبوه < لا نوكين أ (ءالاملاّتالاروكثارابص ناك َن ا لئالد هسنتلاو ١

 نع هنام زولذعال نأ بع ن مواعا ىلع« اذ هواروكش ناكين اما !ناكن اراراتنم ونال

 كرب نادركشا:وغشم أك هدرا نأ ولو هعبط البام ىلع"تةولا ىرح نأف نيرهالا نبذه دحأ

 اهبروكشلارايدلا صخ اذالف لكل تانآ ريك دما ءكالْذَنا ل_.قنافريصااءال او+تمناكه عبط حئالنالاع | ْ

 امكوهلالات انآ تيلاب من اكتراسص تان الاكس ن نوعفتملا مها واكان منا (لوالا) ءوجوهيفاثلقأا
 عاونلا اذ. عافتالا لاقي نأ دعمالا (فاشلاو) اهاشذ# نمردنم تنآامتا ةوقون تنل ى دل ل ْ : ١

 موا الاهذهب عفتنت لكل ذكن وكي ال ىذلاامأ اركاشوأ ارباسصناكملالاهلود- نكمال ركااظتلا نم | 7
 هنا مالسل ا هلع ىءوم نع ىَح ىلاعت هللا ماأب مهرك د دين مالسلاه سلع ى ومى ما هناك ذامل لاعتهلآ | 1 ٠

 ءوسوكتو هوس! نرعر لان .ماخأذام لع هلا ةمعناورك ذا همودل ىسوم لام ذاو لاقف اهيمهركذ 1
 93 ' الاىفقدتقولا كلذ ف يعش ا مان ورك قا ماسالا ىءعةمعتال فرظ مك اذ أ ذاهلوةفباذعلا ١

 اياز اعم نو ذيوانوهو نواتقي فارعالا ةروسفو نو ذي ةرقملا ةروس فرك ذ (لوالا) تالاؤس ١

 ريسفتلا فو باذ#ءلاءوس لو ةاريسفت هنالواوريسغ نو< دي ةرقما !ةروس ىف ىلا هت لاه باواو قرفلا
 نمولاعتةلوقهلثمواء-ممموةلارسف:نأتدرأ كنالورعودب ز موةلاىنا [لوقتواولارك ذنس<الا]
 امآوا ولاهنع فالتيم رحال باذعلا ةفءاضءارسسف هراصاسا مان'الاف باذعلاهلفءاضي امان قاب كلذ لع |١

 نو< ديو هوةفاضيأ عيذتلا 0 دءااريغب موب دمد مهلا ىعملاّنال همفواولا لذ دأ دّقف ةروسلاهذهىف

 ممر نم "ال: ن وعرف ل ال بعف ناكف. .,ك (ىناشلالاو هلا ( هليقا 1 ريسفت هناال با ذهل | ع نمرخاع ون ١

 | كلذ ناودو ىنااثلاو هللا نمءالب ناك اولعفام اولعف ىّتح مالقيت ابعد نسور ا ١

 ىلاعت لاه ىرخ ا ةنهلانو ةرانةمعناا|نوكيدق كلذ ءالبالاوهءالبلاو يظعءالبوهوءاحتالاىلاةزاشا ||
 هموقل ىءوملاهذاو ىلا عتهلؤةو هودي الار دص فاو هنالىلو أ هجولا اذهو ةنةفريدلاو را 1

 ءالإنوكي فدك اسنل ءامصتسا اما ءالب ناكماسبالا عيب ثنا به (ثلاثلا لاوسلا) مكملعهقا ةمعناو يا

 هيف لاحرلا نعت ادرف همم ندو اقبااضيأو ةمعت هنم صالذنا فو ءامحسالا نوم دخت --:اوناكب اولا

 هلوقنا لع ا( ديدشل ىلا د ءنامترفك نيلو مكن ذيزال مركش نلل مكي رن ذأ ذاو) ىلاعتلوق 'راضا امظعأ ْ

 مكخلعهللا ةمعناورك ذاهموقل ىدوم لاق ذاو لق هن ”اكهموةل ىسوملاقام "هل نم مكب رنذأتذاو ٍ

 ديالو لضفأ او ىلع هنو دعواو دعو نذاونذ ًاتريطتو مكبر ن ذأ ن ذان ىنعمو مكبر نذأ اةنيحاورذاو ْ :

 ةجشلا حازنتو 3 ركشلاهدنع ىتنياغيلباتاذيام كيرن دآذاو لدق هنأ اك لعفأ ف سل ىعم ةداءز نم لعفتفف |

 دوعسمنباةءارقىفو, لوةلا نم برعذ هنال لاف رش نات ىرجاف تركت نللاقذ مكبر نذأنذاو ىعملاو |
 هللاهداز هللا ,هذركّشب لغتشا نمناناس تن الا نمدوصتقملانالعاو متركش نعل كبر لاق ذاو هنعهتنا ىذر

 لاغتش الا د: عءايل_ص احلا ةدئازلا ء«ملا كلت نعثحلا ن نموركشلا ةقءة> ةفرعم نم :ه» ذبالو همز نم

 امآو قي رطلا هذه ىلع سفنلا نيطَووو ههلعت عم نمل ةمسغنب فارتعألا نعةرا.ءوهفركشلا امر كسشلاب ١

 راش ل!ناىنهذ ة اح ورلا رسله[ نس امنيا لال ايو ةيئابوزا مثلا اينم عانق قف هن ل١ ىفةدانزلا

 لجرلاه_ح أ لحرلا ىلا هنا سارا نمو همز حاوأو لادا من ماسقأ علام بأ نو كحد

 ىلغأ ءدحا ماقمو ىلاعت هلل دعلا ة #دك أتبجوب هناسخاو هللا لضف عازف ةعلاطع سف: /الغشف ةلامعال ْ

 ةمعزلاىلاتافتلالاع نع4الغ اش ىعنملل همحريص» نأ ىلا ةلا.1- كلت نم دءعلا قرتي دق م نيةيدصلا نتاناقما ٠

 ركشلابلاغت الانا تدثف هتةرعمو لامة هنلا ةدبحم تاريخا لكن اوذعو تاداعسلا عمنا كنشالو

 2222 حجم -جحججججتلا
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 ىعسلا دمعلا ىلع بي هنأ كمه دم ىلع اًضدأ كمزابوانذلق سحاووهذ هبالا ب> اولا مميالو بح اوىلاعت هللا

 ةهلازاف» ركل بعو هرقك نءربش ل ىلاعتهنالانملع هتمزلأ اف ةلاصتشا دش أ اذهو ل وت ىو هللا بي دكت ف

 ىلاعت هلوقىهوهنأ الا ةمّدَقمَنااعب ارهلوق امو انذكق د_هل اهريخو اله هلع بلق مزلت_ ب هن ءرفكلا

 يا مرن ذا.هلوقثا انرك ذدقت ل وةنو لازتعالا ةمحص ىلسعل دب رونلا ىلا تاءاظلا نم سانا !حب رغم

 اميل ذوامذث> هنوكب هب , الارخ [قهسفن فصو ىلاعت هنا اسماخ هلو ةامأو ةنسلالهأ هرم ةض

 الانامل اوهنرب زعلاو 7 زيزع هنوكب هسفن فصو د_ةو لوةنق 4 ديرمرفكححال افااخ ىلاعت هنوك

 نا تدثف امل امئازب رز « قبامللد-دقومهنمر كلا لع دازاو أ لص الهلا عم رفاكملا نمنامالا دارو لذ

 ِناَكَلا اذ_هىاهلاظب ارم .كدقذ اهورك ذ ىتا ا ةنالثلا تالي وأتلاامأو ةفيعض اهوركص ذىئااهوجولا

 رونل ىلا الغلا نمكم وقح رخأنأانتاب ىسومانلسرأ دّقاو ) ىلا .ءتهلوق ةداعالا ىف:دئافالفارا ع

 مكملعهنتاتمعئاورك ذا هموقل ىموم لاه ذاور وكسر امص لكل تاء ال كلذ فنا هن !مادأي مد ضرك ذو

 ءاليمكلذ فر كءاننو.ةسو مءانأنو< ديو باذ_هلاءوسمكوموسنوعرف ل آن +م احنأذا
 هللا ىل_م ادم ل سرأامغنا هنا نيبال ىلاعت هناولعا (ىلوالا”هلسملا) لئانسمتب الاىفو ( يظعمكب ر را

 كل ذىف هموق ىلعو 4غ هماعت لامك رك ذوروالا ىلا تالللا نم مه رضا ناين لا مو هملع
 مهماوقأ هل ماعم ةيف.كحسحو مهم اوقأىلا# اينئال رئاسة ثعب حرمشب كلذ عسب ةثعبلا كلو لاسرالا

 رك ذفم-خلماعمو ي-متااكم ةف.ك ىلاةلاداشراو هموق ىذأ ىلعمال_سلا هسلع لورالازييصت مهعم

 لاسدف مالسلا هلع ىدومةدقركذ يأ ديف مالسلا مولع ءاسالا رضع ص. صق ةفول أل اةدانعلا ىل_عىلاعت

 لهفغلاو دارإلاو دلاوامعلا ىعمالسلاهبلعىب هوم تادآ م هالا لاف انشا فمان هاو

 ايلا لاهو ىوالاو را 11 لازناو لبا لالا رخل نمشوبلا داتا هلا قافو مدلاو عدافضلاو

 4+ ل ةلزلا هيتكو هتالالد ىو هام ان لت ارسا نب نم همو:ىلا مال_سا | هترلع ىو م ىلاسعت هل !ىلسرأ

 باكو لعمل قم دمج فض قلاع ىلاسعت هنا <ىناهةضالا ل موب 7! لافو نيدلا مهلا نب نأ هسهأ ٍ

 رسلبوكع رخأن أم السااه. اعىدوم قءفلاوروتلا ىلا تالا : نم ساننلا حب را كسلا هانلزنأ

 نآوذو مالسلام ملعءام الا عج نس قبر ةئغلا ني ووطتاا انا نانمإ 9 تدوم

 نأ هلوق حبال لاو (ةيناثلاةلثسلا ) تاءادهل اراونأ ىلا تالالضاا تاليظ نم مقلط رخافاو

 دقلو ىنعملانوكي و ىأ ىعم ةرسسغم نوكت نأ ملت انوهنأ لاهم كموق حرخأ نأب ؛ىأْك موق ا

 نأ مهنه ”ةلملااطناو هلوقدإ_ةمو» وقح رخآ هل اذاق عا ن "كك موتح رخأىأانناب ا ىنوم انلس ذأ

 أب ءانلسرأ ىعملاو ريغلل ىهىتاا ةففلا نوكت ”نآاضيأ مصنو اوشا مهل لمق لد : وانارا اودماىألا عمال

 نام مقنأهنرعأو مةنأ هلا تنك كلوقهريظنو ىهالا طفلي نا تاصوو فد "رام انأالا هموقحرذع

 ىمالسل ا هملع ىس وم ىعأ ىلاعت هنا لعاف هنا مانأيم هرك ذوهوقامأ هيومبس نعنياوةلانيذه ىَح حاحزلا

 ناَئكم هنفو هللا مانأبمهركذي نأ ىفاشلاو رفكل تاما نم مهج رم نأ امه د !نيث شي ماقملا اذ_ه
 كناكو اهيورْغىلاس مذلا عولط نمةٌدملارادةموه موملاو م ول عج مانأ ىدحا اولا لاق . ىلوالا "هللا

 ىرخألا فامهادح | تغداق نوكسلاب امها دات قدسو داولاوءاملا تعقجاف ماونأ لسصالاىف مانالا

 برعلا مايأبلاعن الذ لاقي اهيق تعقو ىتلا ةينغعلا عئامتولا,مايالا ن نعربعيهنا( ةئاثلا لكس ا) ءاملا تملغو

 عرصع ان رح رح .امولىفرب ربهربغ ح رمد ارورسسم مول ىف ىؤر نم هانم هلربامونربنملثملافواسهعئاقو ديرو

 دءولاو برهرتااو بغ غرتلاب مهلغع ىنعملاف اذه تذر ءاذا ساشا نيب اهاوا دنمانالا كالو ىلاعت لاهو هسفأ
 نمت امزئ اسف لشرلا نما نع مهأبقن م ىلعو مملع هللا مهنأام مهرك ذي نأ ذعولاو بي عرتلاف دمعولاو

 ام مهال ا نم فلس ع نم لسرلا بذاك نهم هفاشت: اوزهباذن دلال مهرك ذي نأ دس .ءولاو ب .هرتلاو مانآلا

 د.ءولا نماورذ<واوق د ه.ةدعولاىفاو غربا ب اذعلا ند ترو فو داس لالا لل مالا 2-7
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 / م وفيرة وتارة ااعت 37
 تيم نمتلحيقلالا م لحيته دعي _ ءنآللاو لوقت وكعتأ لوالا تلاق اء فات 0

 هوقو دوو داعوخ وق رق ىل ع ف رطع م حدس نم ىيدلاو ةوعلاتأ قاكاو اضارتع
 "لح نآرقلاق روكا نال هقن الا محرب داس تكل عيال دل ر لآ توكعت نأ ل واللا 5 5
 000 ةدارق انا ىلا لوقتاو لس حم ,ةقكلاور 72-0

 [سق 2 مهول انس مهو قواعتك تدني نورتو للام ةوكتم الا ءتغ ول 1
 مكان عا ! ولعت لاو ود دان ينادي دعس واحال ام ق تاكد <1لسو هلع هللا ىلم< 2

 نكعال تسول ذاع ىلعو ىتاتلا لاقي رطلا ىلع تول دح تام عوصلا نماولعتو كسضحزأ
 لا اًدم_) 313 نكمانا هال تقول ادعوا مالالا هلع مدكت انمي لارا

 | مملح القاك ةوغتال سر قآ ىذتخ تاما ل وسم سمت

 مدا ا ددبوهلوهجلان أكو ةمولعس مهتاو د تناك لذا ماو يللا يت ىتتخا
  بركالات أك وحال مجاهد تبهر م : 7

 وتاتي ملزما ها محرك م دقت نيل ماوقالا الح نع ع2 قلاع 00 ْ
 نات راق ل مقلاوالا ارملاتالوالانالوتءاتعسقو مهعاوقأ قم. أ اودرتوقاهلوا روعا

 لاه مامأ اعمووازاجامعزك دامتاو زتح راد نتاع ام يدارلاتاَقاقاو تأ
 اذحىل_ورانكلاى اا اعمهحاوفآ وريدي قرمشلا نوكي نأ (اهدسأ) بو آثال ْ -

 دان ن مع .رمتلاو طفلان ماح وح ةمهحا اوقآق مه. ةاودورامكلا نالوالا تا و

 كيج اوملا اذحوظسما نم لما الا مكلعاوشع ىلا -ةفوقرطتو مهمالكح اتساو لسرل يو
 اهالاعالكا رم م مهنا اتلاو ىتاعلار ا اوعوولا عت قا امهر دوعس او

 دا هو تلد اكم هحاونآق مجد اود رة دست, رضسلا سى كاوكب
 ْ اذه ناو الالات محارلأ ليدل اوعضوزهناكلاتلاو هنق
 مهتلا ىلا ميد اوزاشأ مهنا عبارلاو ىنكلا نعىوماذهو تيدنلا انهرك ةنعاوت
 | ةريغات د تع سلو موترك عدت اوم أوهاذ حك امرا بةرنك هاون
 | (ىتاتلا هسولا) علسر ااعانرثكا.1اولاعو مهعاوخأ قبه دي اور هوت ىلا قاىزالا حت ديدصتلاان

 لمرلاىديآ اوذح ار امكلا نا لوالا تاهسو هضم ماللا مهلك لمرلا ىلا نس ارتارعت
 | ارعضرواودكس بتمويل لسرلان ا قالا مهمالك او عتيد عوكل مهعاوقأ
 ْ عضوا رمتكلا2لده مههاخو هوركما دج .وكدتعامالكر كد ما مهن اوت ىلع 4

 ' | توكمت  (تااثلا هولا تلا مالكا كل ىلا دوعدال هنأ مهقرعي نأ هضرخو « سقت مق ىل :

 ظعواَوم -!لراعكلات الوالا تاهحو «_جولاسرلا ىلا ءا اوخالا قو رامكلا ىلا محرم ٠
 قاتلاو مهلعاةرورهلا_دذك:لرلاءاوقأىلا د ًاناورات امهمالكومهضتاسنو الالام الع

 ءريغ عتمو خلاننمومالكل نم مهلاعتم تك نسر 2
 0 ل وىتاتلالوشلا لعام: تلاد« لعشي مشق الف
 ف ” رع مقال جادا قانوزا نملسرلا «تقطقام د _لامدارللا قاهغصالا

 ةجدعلاو لا ا يح ع جيتا امورعم الو دادس 3 32 حاد

 هء ا! 35

 2 تحلل ةلطششساالسل

 8 نر ل



 : رس ةاغعات اعدم لاول لعل دءارشتمالا نالف ةنامسلعا مغنلا دي زمامأو مش احورلا معنلا دن ص بج | ظ

 | لكو دويعملا ةقرعم لاغتشا هنال هعقوم نسحامناركتلاف "ل4 ابورثكا هملا ها عت لوصو ناكرثك اهلنا عن |
 ١ | نيدلا ةداعلا بوب ىذه ىلاعلا فن : رشأاماقمل اوهف س دلال اعىلارورغلا لاعنمد.علا رح ماقم ظ

 | لباقمقروك ذملا رفكلا نال رغكلا الن ارفكلا هتمدارملاف ديد ككل ىان_عنامترفكن علو هلوقام و امثدلاو
 | نم ةمعن ةمعنلا كل :توكمي بد دنعالا ل ضال ٍةنمنلا نا رتكتأ هه بنسلاوتارفكلاالا سلول
 | ىهو ىرخ | ةقيقدانه هفاشي ا و باذعلاو باقعلا عاونأ طع نم هقايل ماو هتايلهاجا هب لها.خاوهق |١
 ظ همدعو هناذأ ب حاولا داك ان لصحامنامدوج حوا نكمي قاد الادحاولا ىوسامنا

 [ تناكاذاودلعا اوطم علا داةةموهف قا! ىوسام لكف كل دكا ناك اذاو هناذإب حا ولاماد_ءانل داما

 ب بحاصلداَن!هالح فرشر قملا ةفرعمرون همضرمضح بلق لكف هناحس قءللد داتةماه ران اكملا

 || رونلااكلاذ نعل قااالخاذاو عيطلابءاوسام لكم دخي هبلققرونلا كل ةروضح نال وسام بلقلا
 0 | لعلا ل < قفالا قي رطلا اذ هفهرياضيام لكءرق كو ءاوسام لك .دضتسفا ب سخراصو فعذ

 ظ ةقرعم نع ضارعالاامأو ةرح . الاوان دا فت ارعشت ا باونأ حاتفنا بجوب ملا ةفرععلاغت_ثالا نأ 5

 ظ ىلاعت هلوقةرح - الاواشدلا فتافاخناو تاق : الا باوبأ حاتفتا بجو تاسا_مسملا دري لاه تالا وا ١

 | عوقمكلق نمنيذلا | مكن أيل 1 دج ”ىغلههانأف اعم ضرالا ىن.ءو م اور فكنا ىموم لاهو )
 0 ظ اولاهو مههاوفأ ف مهذأ اودرفتاننبلاب مهلسر مهتءاجمتناالا مهلعتال مهدعب رمريذلاو دوعو داعو حوت
 | نازيبا 1 ماللا هلع ىعوؤ«ن العا منت اسرع دباس تطاول اعات :ردكمانا

 ْ بادعا!بج وعلا نا ارفكلاغتشالاوةرح الاىف واين دلا فت اري 1نيازرتس جوي هركشااز رابح مالا

 ظ 0 وعتالتا رفكلاراضءوركشلا عف ةاممنا هدهد نيب ةرخ رح الا وامدلا ف تاق الا لوه-وديدثلا
 رضتسيو ار كشلاب عفت نأ ريل مك روك كلاودوضملا اما نارقكلا سس اصوركتشلا دام
 دج -نغادقا نانا. ضرالا ىف نمو دن اورفكم نا ىس وملادو ىلاعتلا# مرحالف نارذكحلاب

 د وبعمل ىلا ةدئاع عفا نملال دباعلا ىلا ةدئاع عفان تاعاطلا ءذ أ امتاىلاعت هنا ناس هتمضرغلاو
 دوجولا بجاو هناةريسسفتو ”ىيغلهقفا ناهلوقىف هلاك ذام كل دكح مالاناىبدعلاد» ىذإاو
 تاررققأل هاذا دوجولا جاو نكيلول هناف هتارابتعاو هتاضص عج ب_#<دوحولا بحاو هاذإ

 هنوك بج ادع هنوكنا تثق فاخاذ ها نغ ءانضرفدقو انغ نكي لو حرم ىلإ هم داع ىلس ءءدوحو

 غب بس دوجولا بجاو ان انا تضع هتازادوخولا جاو هاتنل اذاو هتاذؤدوحولا بحاو

 ل_دفتم سسىلا لا كل !كلد لوصح فرق تفاللاكلا كلذ لودح ىف ةسفاكه نا دنزكت لولدا ةقالاك

 ناكاذاو همالاكب مج لود ىف ةيفاك هتاذ نا تثق فاخ اذ هاشغان_ضرفدقو امنغنوكيالذ تغب

 ” 11( ءانرك ةىذلار 0 اذه, ثثندجلا كسا ىذلاالا دعلل ىدعمال هال هتاذلا دج ناكل ذك الا
 5 قمملاادنهظني رفاكل اناره زيت الد نيرك انلارك- تيدا دزبال نأ ىضتقي اد مح انتغ هتوكنا

 0 6 رارسالا فئاطل نمىناعملاهد_هو ديج”ئسغلهقانافاعي ضرالاق نءونأاورذكتتت ١ لاه

 ىلعوأ ؟نامالا لباش ئذلارفكلا ىل علخ ءاوس اعج ضرالاىف نءو من اررتححند نا انرقنإ

 و 0 ومو نع -خ ىلامت هنا ةشلاتواغتال قمم افركشلا لباقي ىذلانارفكلا

 وبارك دو دوو داعو ح وف موق مكلمق سم نيذلا أمكن أي لأ لاه ىلاعت هنا هلال_بوهنابريكح

 مالا هذع هنا هتمدوصقا او ءموقل مالسلا «_لعى ومن ءاءاطخ كل ذنوكي نأ لق< هنا ىفاهذ مالا
 همول ىموم نال ىلع ىلا عقهققا نم ةبطاخمن وكت نآزو<# ومدشت نم لاله ىل_عموق 2-9

 | ىلعلصاحدوصقا !!ذهو زيمقتملا لا وحأبةربعل ا لوصح و هامتادوصةملاو والان ورقلا حأ مهرت ذب

 | تارلعاو )سو هيلع هقا لم لوسرلا موقل ةبطانخمادتباهناىلا اوبهذنيرثكالانأالا ني يددتلا
 همس هس سس سس سطس سس“ سسوس را
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 رك ودق مسمع هع قامت لات خدر الل 1 ا تهز ظالئاماو ارز لاعت | : ْ

 ؟ !| ادةمم نمل هناالا «وذعت الم يل لعل ن نمنيدلاو هلوق وكي نأ لالا نياق اه_5فانث كل! بحاص

 | قفز اقلاع عوامرت ل م اقرطم» تت منيذلاو هلوقلاق.نأ ىناثلاو اذهنارتعا تموز :

 |١ هل نآرقلا ف روك ذملانالهتن'الا .ه مهرب داقم هنك لءيالدار ١1نوك نأ لوالا نالوق هذ هقناالا مولعيإال

 أ انغلبام ماوق ارك ذدا راانافاثلا لإ ودلاو ل_ماحريغت ةء.مكحلااو ةءفدكل او رم#هااو ددعل ارك ذامأف 0
 1 اوذعط ىفاثلالوقلا ادم نول اقلاو هقلاالا مهلعيالو الأ مهر .:مالراوبذكال أ مهرابشأ | 1

 | مهنا نعي نوناسنلا بذكل وي هن , الا هذه أرقاذادوعسم نا ناكع مالسلا هماءمداىلابانالا لدي نم |

 | ا؟نوثالث ل ءامساني و نان ه-ءنمب سايعنبا ن ءودا.علا نءاهلعتلا ىندقو باسنالا ل_عنوعتب ]|

 ! صصقن ل نم «مهنمو كءلع انصدصق نم ممهنمهلوقو اريثك كلذ نيانورقو ىلاعت لوقا الاءدهريظاو نوفر هدال | 0

 : | مكباسنأن ماو !عت لاهو ددا ني نان دع نب دعم و اال هبات ىف ناكمنا ملسو هيلع هللا ىلص“ ىنلان ءوكدلع | 00

 نس هحولا اذ- هىلعو ىذاةلا لاف قد رطلا ىلع هي نولدّمتام مودنلا ن ماواعتو مكماسرأ هب نوا دام 32

 11 ل٠ تم انراخم_ كلن مانا هنال تقول اذهىلا مالسلا هلع مد[ن دل نم نم: لارا ده ىلع عا املا

 م_اعيال ىلاعت هلوقنال برقأ ىدنعىئاشلا لوقلا اناق نو أ نياوةل !اىأليقناف ةلود وما باس الانولعلا | |
 مهرا.ع أ ددموهل وون ناكو ةمولعم مهتاوذ تناكولذا مهنا وذيلعلا فذ : ىضتقي كلذو مهب لعلا ىف ةذ هللاالا |
 يرقالا ناك رحال ماودي لعلا ىنذ ىلعالءاددي الارهاظ ناك املومماو ذيللعلا ىنن عصام مهتافص ةيفيكو | ٌْ
 تازمملاو تائيبلابمولسر مهم ءاجامل هنا مه رددت نذلا» اوقالاءالؤده نع ىح ىلا عدنا غىاثا !لوةلاوش |
 ناتحراخلا مفلا ودلاندارملانالوتالا نالوةءانعمفو مههاوفأ ىف مم.ديأ اوٌدرفةلوقاهارتأ ر وماتوا

 أ لاه نمامأ اعسووا زا ايه ذامناو نيت-راملانيتاهريغئث اممدارملاناقاثلاو تاتمولعملا |
 اذه سرر اكل لا 910 ىو راو ت1 قيس درك نات كلا هنالث همفنلوالا لوقاان | ا

 :3نمردضأاو طمغل أ ن نماهوضءفم-وهاوفأىف مويديأاو درر افكلا ن ا١لوالا تالاقحاهيففربدقتلا |

 |[ قول وقل اذهواظغا !نملمانالا مكءاعاوضءىلا.هلوق ءريظنو مهم الكعاةساو لسزل يور نع مهتر رقت ||

 ءاد الا مالك اوءعسالا منا فاثلاو ىذاقلار امدح اوهو ىلاعت هل امهجردوعسء ناو سايعنبا نع أ

 :لمقا | هملغع نم كلذ لءفب اكمهها وفق ميدبأ اود ردا 1ع ردسلا لسس ىلعا اوكحذو هزما ودم |

 اذ_ه. 0 اميناالا ىلا "الذ, نيريشم مها اوذأ ىلع مد اوعضو مماثلا ماو هدف ىلعهدب عضوف | ظ

 معنسلا ىلا ءعدنأباورانشأ مم دما و ىلكلاب ءىوصادهو ثددملا اذن هذ. نءاوتكساو مالكلا |

 هريغأت ددع سلو هوّءركذ عاب دذع ب اولساو هاذ بهىأ هب ملسراانعانر فك انامهاوق نم هبا اوءلكتاملار

 | (ىناثلا هولا) هب م اسرااعأن رفكانااولافو مههاوذأ فهم ديأ اور ةهلوق ىلا ىزئالأن :ددصتلا نم همهلاطانقا

 لسرلاىدبأ اوذخ أر افكلا نا لالا ناهدو همقر مالسلا مويلع لس .رلا ىلا نيعج ارناريعذلا نوكي نأ |

 | اوعضوو اودكس متم اوسواامللسرلا نا ىلاشلا مديهنالكا رهاطقبو هوتكسإ ,ههاوفأ لعاهوعشوو |

 5 رماكتملا دف مهفاخو هوركنأو موةد:ءامالكر ذ ن مناف مهد-سفنأ» اوذأ ىلعم هسفنأ ىدنأ |

 ٌْ ظ نو كين (ثااثلا هحولا) هت ةبلام الكل !كلذ ىلا دوءدال هنأ مهر ءد نأ هضر رغو هبسفث مف ىلعه سفن دي |

 أ انءواؤهمءالرافكلانال والا ناهح و هنو لس رلا ىلا ءا اوهآلاق ورافكلاىلا حجر م- مدا ةريمضلا |

 ىناتءااو مولعاةرومولابيذكت ؟لسزلا ءاوف ىلا هم ديأب اوراشأ مهمالكو مهعتاصتو مالسلا م ملعءاسنالا ْ

 ظ هريسغ عم ىف غاا انن مو مالكسا أن همها اعلم مال ام -ماعءانسالاو هاوفأ ىلعم-يدبأ اوءضو رافكلا#

 | لاق لوالا ءوجو هيفةزادعو عون ةااودنلاركذ :ةأوهو ىناثلا لوقلا لعام" كلذ هب لعفي دشف مالكلا ن ره |

 ْ ىعديماعنالاو مظع ماعتا ه لا عاما نال كا ذو يطان ملسرلا هب تةطنام ك- ءلايدا راافاهفصالالممونأ |

 ٍ | رتكخل يت علا او 0 انور ءممالو أ اذادب ىدنعنالفل لاقبادأ
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 أر ك2 هل اغا ناك نم لكنا ىلع دءارةتسالا نالف هن داما زب ١! دي زمامأو احورلا معنلا دي زه بجوي
 | لكد وتدل اكرر لاقت | هلال فيقوم نس اه اركتلاف "لج ايورثكا هيلا هللا معن لوصو ناكرثك اهلنا معن |

 ْ نيدلا ىفةداعسلا بوب ىذلا ىلاعلا في رشا ماقملاوهذ سدقلا ماعلا زورغلا ماع نم ديعلا ل رح مانقم

 | "هلب اقم فروك ذمار فكلا نالر كلا النا رفكلا هنمدارملاف ديدشل ىاذ_ءنا متر فك نئلو هلوقام او ايندلاو
 نم ةهنعت ةمعنلا كلن وكيل هللا دنعالا لصال ةمعنلا نا رفكن ا همف ببسلا ونارفكلا الا شل ركشلا
 ىشوىرخ اةقيقد ان هفاضي أو باذعلاو باّشعلا عاونأ طع أ نم هللا ل هلساو هنئاب لهاجاسمي لها او هن

 همدعو هناذإ ب حاولا داضان لص<اننامدووف هناذل نكم لكو هنا ذا نكم قا دحالا د اولا ىوسامنا
 تناك اذاوهل عاوطم قلل داةنموهف قا ىوسام لكف كل ذكن اك ا ذاو هناذإ بح اولا ماد_ءانلددعاما

 كلذ بح اصلدانقناهلالح فرشو قمل ةفرعمرون همفريض> بلق لكشف هناصس قلل: داق ذماهرسأب تاكمملا
 ظ رونلاةكالاذ نع باقا الخ اذاو عيطلابها وهام لكع دي سلق قروتلا كل ذرو ذح ناله اوشا كيلا
 مهل! لسد عقول قب رطل 13 هق ءراضام لك وق فو ءاوس|م لك ه+ ينس نفا ب كراصو كعط

 هفر عمن عضارعالاامأو ة ةرح . الاوابندلا فت اريل باوبأ حاتتفنا بول قملا ةفرععلاغ_ثالان ا

 ىلا.عنهلوةةرخ الا وامن دلاىفتافاخناو تاق الا با ولأ حاتفنا بج وب تاسنامسملا درس لاغتشالاب قا |

 موقمك.طمق نمنيذلا[ن مكن ا دج ”ىغل هنا ناق اعمم ضرالا ىفن ءو منا اورفكت نا ىموملاقو )

 اولامو مههاوفأ فمهيدأ اود 0 رمحمءاجمتناالا مهلعيال مهدعب رمريذلاو دوو داعو حوت
 نانيياما مالسأا هملع مؤ ناملعا ( رخل توعد نش تاويل اعانر نكمانا

 باذعا!بجولزءنلا نارفكي لاغتشالاو ةرخ ٠ الا ىفو اين دلا ىف تاري 4 ايات بجو هركتشلام زاغتدشالا
 ىلا الاد وهتالثاو ةكلاراممو ركشلا ع فائمنا هداه نيب ةرخ رش الا وانتدلا ف تاق الالوه-وديدثلا |

 هي وا كلاب عفتني نأ 0 روكشم اود ودعملااما آر كتاب اهييكيملا دام
 [|| دمج <ىئغلمقنا نافاس عمو ضرالا ىف نمو نأ اورفكت ناىءوهلافو ىلا.عتلاف مرحالف نار كحال

 ْ دوبعملا ىلا :دئاع عفاسنملالدباسعلا ىلا ةدئاع عفاسنل تاعاطلا هذي سفأ امنا ىلاعت هنا ناس .هسامضرغلاو

 دوجولا باو هناهريسسف:و " ي_ءاهتنانا هلوقىف هللا هركأ ذام كل زكتفخ مالا نا ىلدعلدب ىزذلاو

 نا ررقة نال هن اذإدوبولا بج او نكيملول هناف هتتاراسبتءاو هتافص عسج بس دوولا باو هياذإ

 هنوك بج وانغ هنوكن ا تنشف فاخاذا هاذع انضر ةدقو امذغن نكيلذ حب ص ىلإ هم دع ىلسءهدودحو

 هس
 عج بس دوجولا بجاو اضيأن اكس هتاذادو>ولا بجاوهناتيناذاو هتاذىفدوجولا بجاو
 لل_دطفنم سسىلا لايك !كلذ لوص-ح ىف رةدفال لاهكلا كلذل اود ىف ةيفاكه نا دنكت ولذا هنالاك

 ناك ذاو هنتالاكعمجب -لو ه-ىف ةيفاك هئاذنا تيثف فاخذ هامنغهام_ضرفدقو امنغنوكيالذ ئه
 هانرك د ىذلارب 0 ادهيثشن دمحلا و ةداسا ىلا الا ديمعلل د عمال هلال هنتاذلا دج ناكئال ذك الا

 | ى-ءملااذ_وافني رفاك !نارفكب صةتنيالو نيرك اشاارك_ثداد زرال نأ ىضتقي | د مع اهنغ هن ركنا
 1 رعب رارسالا ف ئاطل نم ىف اعملاهذ_هو دمج ”ىسغل هقلاناف امج ضرالا فن مون اورذكت لاه

 ىلءو) !ناعالا ىلب اهي ىدلا ارفكسلا ىلسع لج هاردي اعجب ضرالا ىف نمو نأ اورد تحك .:نا اناوقنا

 | ترعن عجب قو هنا الاك ىف نيملاعلا نع :ىغولاعت هناق بسلا تو اهي ال ىف ءاافركشلال هد ىذلانارفكاا

 ميما ذو دوو داعوح وف موقم كلبق نمنيذلا أد مكنايلأ لاه ىلاعت هنامث هلال_بوهناب ري كح

 مالسلا هيلع هنا هئمدوصقملاو هم وقل مالسنلاهسلع ىءوم نءاباطخ دل ذنوكي نأ لق< هنا ىفايذ مالا
 هموغل ىموم ناسا ىلع ىلاسعق هللا نم ةبطاسخ نوكي نأ زوي و مدن ن« لاله ىلع مونو « ناكح

 ىلع لضاح دوصقل!!ذهو ئمةذنلالاوحأأبةرعل لوصحوهامنا دوصتلاو فقالا نورقلا ضأ م هركاذب

 | هنالاعاو لو هيلع هللا 4ص لوسرلا موةاةسطاخمءادتاهناىلا اويهذ نيرثك الا نأ الا ني ريدقتلا
 سلا



 ٍ تراةلا كلذ ىرض لوقنو عسصيو ىداشإ ىبدلا كا ذنالق فياكدلا بوو ىل-ءاهلالدامأوىلوأ

 تح ةحرد_:مو ىهااو الا تت :لدادةساسنالا لاعفالا نأ ,تدوهش هترطف نأ ىلءل دن !ز_ذو

 ءازجارادلوص- بوجو ىل_ءاهتلال دامأو ىهتشاو ٠ث لعذ ىأ لعفي ىتب قاض ام ناسنالا ناو تفدلكتلا
 ةراطذلا تده الف دكرتال هناف“ ازا كل ذبلط هنكع ما دامو ةمطالا لال" ىلعع ارا بلطن ى دل كلذ نا وهذا

 ىلو أن اكن اعالا عسب ىلعءاز ل ١بوجو ىلعدهنتنأبف ل قل | لمسعل اكل ذ ىلع ازا بوج وةيلمالا |
 نمودقلا كلذ لعةساولاةيوةعلا نا مهني ناسن ىلا نوح ادع من الف ةوذلا بوسو ىلعاهتلالدامأو ![|
 ىلةعلا# ةرطق نا تدثف ماكح الا هذه مل نيسورومالا هذهر دقي ىذلا نان الا الا ىب ال ئءمالو ىح مدراشخلا 0

 عناصلا دوحورار ةالانا ىلع هبننلا ىف (ىناسثلا هجولا] ةعبرالاروءالا دهن مهل بالنا نالا نان ةكاس 1

 ةقفاوما ةش.طالا تاسكرتلا ىلع دم ةدمدهلا شوقالا:ةشوقن مرادتودح نأب ةدهاشت رطقلا ناوفن وزني | 0

 ىولمعلا ملاعلا ىف ةءوكسحملا ارانأ "نا مول ءمو ميكح > نانو ملاع شا: دوجو دعالا ليصتسي ةيطسملاو كسلا 5
 سس اقناا ىلا سهل اراقتاب ةملصالا ةرطفلا تد مثال ةرصتغلارادلا كلت ىف ةمكسااران'آ نمرثك ١ ىلذسلاو : 5

 نا( ثلاثل ا هولا ) ىلوأ نك كاران لءافل ا ىلا ملاعلا اذه لكر اهتنقاب دمشت نأبف ىفانلا ىلا انيلاو |

 ىذ“ مو همفاَش قط أب هناكتاد أن نم هنواعملا ءاجو هنظ ىف ق_الثنوق ةمابوة ديد نة: ىف عقوا ذا نانالا

 ىلاراةدفالاب ةراطغلاةداهش الاّ لاذامو اهائامحو قت الع ن ءهحر وا مم هسا نم ىلا عرضت هءامح

 وهفرثوأان ,ءانغنكَناف نوكمألو ارث زم ا نءانغنوكي نأ امادوبو انا( عبارلا هبولا)ربدملا عن اضاا ِ

 نعام عن نكي ل ناو هريغىلا هب ةجاحال ىذلا دوجوملاالا هناذا بجاولل ىنعمال هناف هتاذا بحاولا دووم 3

 فارتءالا نا ( شمالا هجولا) قاد خلا عئاصلا وه كلذو هلا ح امش ان ملل ,ال جامحلاو حام وهفرثؤملا |

 را رثال انا اهلوأ دل ايما نه ةَين لارا بابل طوح أ داعملادوسوبو فاكنمل ارامل هلالا دوب ون

 مظعأ هراكنا قفا دوهاؤو سناك ناز دؤج وزار ةالافررضالفادوسومن كب لول هنال طوحأ هلالادودوب ا

 رات ناكولاءأ ار احم هنوكرارفالا فررضالفابجو م ناكول هنالاراةالعاف هنوكبرارقال ا ه.ئاثوراشملا ||
 أ امش ه دادس ن نما د فاك , لول هنالءدامع فاكهن ادار ةالااهئاانو هاشم للفعا اراد هنوكراكذا ىف

 رارقالا اهعارو "راضملا ملغ ءأ ف لاكدشلا كالتر اكن ا ىف :ة وول هلام ًدايعل تلكم داقتعا قررسش الفا

 ةتاوسكلا تاذللاه ذهالا توفبال هنالءدو> ورارقالا فررضالذ داعمال هنا و ودا ناكن اهناقداعملادوحو ش

 هدم رارقال انارهظف راضملا مظعأ هراكدن | ىفداعملا بوووهى ول !ناكناو ةدوةئمو ةريقد ىهو

 ناكمال ار دعب سفنلا نعررضاا فدا ابك اهلذمأا ةيديدال كاياسلا بع وع طوشأات أنا | 31
 ةجرلا لكك هدو ضرالاوت او بلآ كي مادي هلالا دوو ىلع ةلال ذل ا مأقأ ء (ةئلاثناةلعسملا) | 4

 لافوأ فاثكلا بح د لاق مكبونذ نم م كلر ذغل كوع ديدل وق (لوتالا) زيهبو نمل ذنيبو دواز مركلاو :

 نأ هلوتكيبر فاعلا باطش ىفالا اذ 5 ءابحام لاقف باجأ ممم كيوذ نه هلوق ىف ضيعبتلا ىدعماملئاق
 مكب ون ذنممكارفغب هباونماو هللا عاداوس> ا انما ا مكر فغي نو ء.طأو ءوقةتاو هللا او دبعا ||

 لاق مكب وذ مكلر رفغي لاق نأ ىلا ب مآ [تاذع ن همك.: راج ىلعمكححا دأ لهنينمؤملا باط> ىفلاقو

 ذاعملاىف يقي رفا انمي ىّوس ال او نيباطلت أني دق رذنلل كاذ تاكو لاع مث هانركذام ةمصص ىلعل ديءار ةدسالاو |

 ا عسر نمد اعلا نيبو مهغيب ام فال جى «تهقنا نيبو مهنعأم مهلرغغي هنأ دارا هنا لبقو

 سام ااةلقاذاو بدحاولاىفانتدانز هب ومدسر 0 آو ةدئاز نم ةدسعو:أ لاف طمسلا ف ىد-اولا لافو

 لدلملاث وه, نمناىناشا او اعمو عسجلا هيديرأو انهاه ضع بلا رك ذهناامهدحأ ناه-وانه اهفةدئاز

 ركذ ىذاقا لاهو ةعيسلا نملديلا ىنعءةرفغما نمذتلن متاّش دف بوذملا ن نمال دب ةرفغملا نوكتل ىنعملاو

 ىتلااام افرئاكلا نم ىه تب ابونذلا مكلرفغي هناف ميتاذا مكتا ىنعملاو ض.عبنلا دمة :انود نم ةلكنا مصالا |
 ”نواتلاذهؤدس ؟دقو ئاناثلا لاق :روغش انف[ امال مار ةءِىلا ةتاح الر اخد ا بابن نهثوكت
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 ماططسلا | د صوص ملا سبا مج

 | اه مالسسلا مهيلعءايبت الاناكى لا تانيدااف مهي ديآق وذ هلل ادب هنن !نوعتاس يان !كنو.هباسي زيدلا نا [ ا

 | ليلقلا ددعلا وبلا عجيو ىدانأ موقلا عماهب نون أي او احح ىتلا دوهعلا اضيأودانأو , ءنا-_مورّرشو ْ

 ْ اهتنعسل عدمهدو وو مال ىلا مولع ءاسد الا تنام نا تدق ىدايالاودريثكلاددهااقر ىدالاوه ظ

 1 تءاس ثدح ىلا ةدو دسم تراصص لبقت لا ذافمسفلان مرهظتامغا دوهعلاو حئاصن :لا تناك اذاو ىديالاب

 اقل لوبتلا ناك الو ملعب كل ربدلام متم اوذأب نولوقنو مك 0 ؛ هنوةلثذا ىلاعت هلوق ءريطتو

 (يناثلا هجولا )هولا اذهرب رع ”ىفلسم لأ مالكماستا دهفءاوذإلا ىفاّذر عفدلا ناكماوذالا ن ءءاوفالا

 لح رال لاقي باودلسا ن نعاوتكس مهنا مههاوفاىفمومدبأ اودرف هلوق عمن مسهضعب ن 9 وحن ديه لت

 بدلو هنعت كسا ذا هيف ىف هدي ٌدرف ةجاح ىفان الف تلكب رعلا لوقتو همفىفمديّدر باول ن ءئلسمأاذا :

 | دار لا (ثلاثااهجولا) هب جلسرااءانر 2ك ااولاه مال بيذكلا!اوناج مهنا لاهو هجولا اذه فيز هنا مث ْ

 أ لاطبالاو ةلازالل رعتلا كل ءاوضر «ءدّقفءاس الااوبذك انو مهتطابو مهر هاط ىلعىلا تدق مق ىدبالا نم |

 دعي الو مههاوذأ نع تر دص تا تاملكلابموسفن أ نعىلاعت هللا ناو در ىأ مهها اون ف مهيدبأ اودز هلوةف

 ىلا ءامسشإلا نم ه(ىلاشلاعوذاا) ضءنماةماهض ءندمام اعاسع الرد لا فورح نال اماا وعم ىلع ىف لج

 كل رأدانا مِعزاسجانر فك انا ىنسعملاو هن ماسرااعانر مكانا م-هلوقرافكلا نعىفاعت هتئااهاك ٍ

 مالسلا يلع دنالا لوقلوبق, نءاوتكس ممناو»ىلوالا همن رأاناملع اواولسرأ ممنأب ؛ اورقأ ام ممنال همف 1

 هقعبلا كد نير ١كم موكاوس ةرص ممحاة داشلا ةمسو ااهدهو ىوعدلا كلن عم اسالا ناكسااولواحو

 ماغدانانوعدتئر هو فاشكلا يحاص لاه بيم هبل اننوع دتاسم كش يفلاناد مهلوق(ثلانلا عونلاو)

 لسقن اف سال ا ىلا نممطت الن أو سفنلا قاقدس رااو هب نأ مهم . رىذوأ ةيرلا ف عقوم بي ىهنونلا

 ةعص ىف نيبان سم نيك اشممنوك كل ذدهب اورك ذ فدك مهتلاسربنورف اك اهيناثلاةس رااىقاورك ذا

 لقأ الف نيدقملاو مزدا اذه عدن م/ناواو ةدصحالاسرني 10 اولهم اك انلقمهلوق

 هلوق لعأ هللاو مكتوم فارتعالا ىلا لسالف نيريدقتلا ىلعو كت ةعص ىف نيبان سه نيك اش ن وكن نأ نم

 لجأ ىلا مكرخود ومكب ولد نم ممك.ل رفغمل موعدي ضرالاو تاوهسأ ارطاق كت هنن !ىفأمهلسر تلاه) ىلاعت

 معا (نيبم ناطل بانونأف انو انآ سعي ناكاسع انودصت نأ نودي رتانل  هريشالا مننا اولافى يعمم

 هنا ىف نوكشت لهو م_هلسر تلاه بي ع هس. لاامنوعدتام كش ىئلاناو لسر ال اولاو وللا ا

 مكس وعءداالاناوانااص» عيجو انقازرأو اتحاورأوانسفنال ١ ارطافو ضرالاو تاوءدلا رطاق هنوكفو

 فيكن ا.تدص» لمعلا عب رص ده-ثيىلاعملاهذهو هريغةدامعن ءالا مكعنمنالو ىعذملا هلا يعي الا

 |(ىلفالا اهل 5 _سملا) لئاسمّب , الافو نسا ةياغىفمظنا اذهو بي ىههيلااننوءدتام كش ىئلاناو لق 5[

 .راتخما عئاصلا دوو ىلعةلادلا ةلال دلان هف درأ ىف ءاااذهرك ذامهراكنالا لمس ىلع ءاهفتسا كمه أ لوق ْة

 1 ىلع ل ديفكض رالاو تاوعسلا دوو نا ِناَكَلا اذ_هىفانرك ذدقو ضرالاو تاوعسأا ارطاقهلوقوهو

 بحاله ( ة ل | ةلكسملا) اًمههو دمعت الفارا وطأوارا م ميكن اراتخلا عئاصلا ىلا هسايتحا

 لدحال ىلاعت هللادوجو نا ىفوهامنا كلشل اىف سيل مالكلا نال فراظل ا ىلعراكن :الاةز مه تلح د[ ف اشكلا

 عنادا ادو> وةدهاشتر طغااف ف مقدما ل الدإا ىلع فوقول ا لمق نأ لاب هذ ن مسالا ٠ نملوقأو كذا | أ

 ىبص هسو ىلعماعل نم نأ« دة! نعرلام(لوالا)٠رجر كاذبا عاشر اغا : ناىلءلديوراد لا

 ميصي هوجو ىلع ةملالا تدقو اذا لقاعلا سهلا نالفر تخا عئاصل ادوجو ىل_ءابتلال داما” ::اادو>+و

 : بحو اهم دع دهب تن دحام ةمطالا نأ ىل طلع لد هتنرطفةداهم نأ الا لاذامو ب رمض ىذلا ٠ نهلوةءو

 راق فاةءاصالاو :رطغاا تدهثاناةدودولا ىفاهلخ دأر اخ لج الو اهلعف لعاف لبأل اهثو دس نوكي نأ

 ظ ناك _ءافلا ىلالاسعلا ثداوس عسبجراقتقاب ده-كثتنأف لعاشلا ىلا هير اشسو هلق عم ثدانط !كيذ !
 ا
 ظل سبسيعيا ش٠ ١

 نوا
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 ْ روب اا ك.ءالك نا هلاولاف نيه 2351| ضءب مالك فءض نيباذا لاسعلا ل-برلاّنا كل ذورخآ امالك ناسا |!
 ْ ءاءاو او عاعرلاو قجلا هركذي مالك اذ.-4ذ هلمسف تبما عمد ظاملاامأ نب رضاع نوم د ةدملا ناك وأ هد 2

 ٍ ةهبشل او)انانآد بهي ناك ا-عانو ة_عتنأ نو ديرتهلوقن هدارملا ىعةمدشلا:ذةوهورك ذاض أ راذكذا

 ىذا'نأالا قدصا | ىلع ل ديزجتاملاّنا ىلءاوإساوناكن او الص قددلا ىل«لديالز علا اولاه نا ( هم ةئااثلا
 ةردقن 6 ةحراشلات ار هع بان ع نمتسااملاو ةدافيورلالا اوعزوهفا اوذعط لسرلا كئاوا هن * اح

 ْ عسولا بسذنأ الا هذهرم سفن ذهف نا .مناطاس اوف هلوشب ةراشالا ةبمشلا ع نم عوذلا اذهىلاورشلا

 |١ هدامع نم ءاشد نم ىلسع نع هلل نكلأو كلام رشالا نك نام-هاسر مها تااق) ىلاعت هلوقلعأ هللاو
 || دقو هللا ىلءلكوت الن أ انام ونو:هؤاا لكوتسلف هللا ىل_عو للان ذانالا ناطلس مكن ان نأ اسنل ناك امو !ٍ

 اا رافكلا نع سا لاس ءابعا (نواكوملا لك ون ا لو انوع ذاآام كيرا 2

 : ىفلت 'اقأا ناو: « ,بنكل كلاذكح مالا نااوأسء است لانا هباوخ انلثمرشبالا أن امسماوقىهو | |

 هللا ند يصئمبدنملا اد هال ةونأا بصنع رمشدأ | ضد ص اما ن 0 تعال ةئاس الا ودب رشلا

 ثم بف ماقملا ذهن الءاو ةيبشل هذه تاطتس د قف كل ذك الا ناك اذا هدابعنم اشي 1 ا

 اصوصخي هيديو هسسفن نكي ملامناسنالاّنا اولاو مالسالاء ءاكح ن 2 _ءاج ناو هو ققد في ر رمش | 0 0

 يد ١١ لهأ نم نوره اظااامأو هلَد ةويذلا ةقصلودحالقعء عنشع هنأف هم هييفم لا هيواعة فد رش صاوخم | أ ْ

 ا فقودالو هداسع نم ءاشد ند لكذ اهموم ىلاعت هللا نم ةسمطع ةَو» ةلألوم- نأ اوعرد ةف ةعاسملاو

 هذهباوكسمت“ الؤهو ةسدقدوقو ىناسفن قارم ادي زعساناارث سموا نزالة راع ١

 اذهىف مالكلااو هسنم ةمطعل او ىلاسعت هنأ نم ةنا ض-مالا سبا ةردلا لوصحّنا نيب ىلاسعت هنافةي آل

 اعذاو هد د اه سؤلاو هن اسفنلا مهلث اضفاورك ذيل مهني اوبن لتالاد دف

 كاني مهصصتعيال ىلاعت هنا لعدق نال ةؤينلابهدابعن معاش ع ند ىلع نع هلل | ن نكلو مهاوق ىلءاورصتقاو مهم |

 ثم ملع هللا ىلا عت لاف يرمسملا كا داون واي اهلح أل ىلا را اًضفااننوئودود مهوالاتاماركلا

 ٍْ دع هنال اق هنوك ىلع لدي نيدلا كل ذ ىل.عفلسلاقايطامهاوق ىهو ( ةداشلا ةهج دامو هتلاسو لولا ١ ا

 زيمعلاّنال ىلوالا ةهعسدمل ع نءروك ذملاب اولا نيغهياوف ميظعلا ةاذلا رهظد ملام د- اولا لد ارهظب نأ :

 | ل لا 20

 حرشو هتلانذابالا ناطلسب م كأن نأانل ناكامو ىلاعت هلوق اهنءباوم اف ا معرب رتاغاد

 ْ اهوويلط ىَب ةااءا.ثالاامأف مان لل دور داق هنو ةعطاق ة حا ماكس و اهب اند يلدز :رهملاّناباولا اذه ا

 | مكحالو لدعا اهلف اهةلذع ناو لشفلا هناهروطأواهقلخ ناف ىلاعت هقااهق مكاو ةدئازرومأ ى ف | ا

 هقلاىعو كاذدعبا واق م السلامه ىلا 0 نع ىح ىلاعت دنا غةياغكلار دقروهلظ دعي هبا ا

 مديد م ىلا تفتلنالو مك 0 0 دفا ا ملع*اننالات ”لاكاذ ه دنءودعولاو فيوذتلاو ظ

 نورد الّدر هلال وانا مهملا ىو دق ناك هناصس تنال عاو هللا لف ىلءانداقءاو هللا ىلعاناكو ناك |

 نأأال مسمهافسىلا اوتفنلي الن اممم دعب. الف ولا ا ده لص ن نكي ناو هيلا ةقآ الاو"رسبثلالاصبا ىلع | :

 ذب ةفو هوم تنناخ تم حرار تقلا ماع اوضأب ةقرشم ةمهاالا فراعملاب ه9 :ةسش«تناكه-هحاورأ أ

 || :ةنثلاىروطوءارضااوءارمسا | ىتااح ىفانزو الأ ميةيالقو ة امهسملالاوحالاب لايت ١

 ِ ىلع ةرسنلوانلبسان ده دقو هقلا ىلع لكوتتالن أانلامو مسمع ةياكح ىلا وق ءانرتذامدا راكع |
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 نيدحوملا ني:موملا نمةروةغمةريغمل!نوكتامناو ةيوتلادال ارفغتالا-منأ ىف مهرث اكك مهرب اغصرانكل نال |
 اهندئئنوكيالواريغص هنول ذنمءىث نوكب الذالصأ هل باوثال نمام افا هباشع ىلع م-ماوت ديزرب ثمدح نم

 ْ روذغلانوكنالف هّياناو هم و لاح ىف ههووذ ضءد ىشي دقرفاكل !ناودورخ اهو هضو لأف تاروفغم

 ةيالاهذهلوقأ (ةعبارلا ل ئسملا) ةملكلاهذهىف ساتناا لاوفأ لج اذهف هنم باتو هرك ذامالا اهنم
 مكتلرفغمل موعدي لاق هنا هما عيل“ دااو نامعالا لهأ ى- ىف ةيوهريغ نم بون دا ار فغي دق ىلا هنأ ىلع لدت

 اًقاطم بونذلا ضءير غب نأ بج وف ةيودلا طارت شاريغنم اًةلطم بونذلا ضع: نارغغب دعو مكون ذ نم
 هلع وتلابال ارفكل ارفغيال ىلاعت هنا ىل_ءعاسالا داقعنالر فكل اوه سيل ضععبلا كل ذو دب ودل اريغ نم

 بونذا!نمرذكلا ادعاموددب ودا ارياغن م هلرذ-غي ىذلا ضعبلا نوكي نأ بجوفنامعالا ف لوخدلاو ْ

 ىل-ء لك_ااوهانهه» ضعماا نم دارملا لوةزوأ ةدسعو:أ هلاق ام ىلع لص نم هلك ل ادي نأ زوال ل لق ناف

 زيت هنم دارملا لوقنو اضي أ ىدح اولا لاق ام ىلع ة نس ان ةءيسلا لاديا اثم دارا لوة:وأ ىدحاولا هلاقام
 راكان نارفغلا !ذه صيصخت هنمدارملالوةنوأ ف اذ 51! بحاص هلأق ام ىلع باطما فرذاكتلا نعنمؤملا |!
 ىخاقلا هلأقام ىلعناعالا ف لوخدلا دنع ر ذاكسلا اهركذي ىتابونذلا هنمدارملا لوةنوأ مصالا هلاقام ىلع |

 وح امن أب ىلا عتمهشا املك نم ذكى لع مكمل اهانه ف. نص اها دل اوقامأ ةف.عضاهرسأب هوجولا هذه لوةنف
 ١ لكل او هانه» نم ةلكن مدارملا ىدحاولا لوقامأف ةرورمضريغ نم هبا اريصلاز وال لقاسعل او دسأف ع اسض

 هل ام نيعاذصو مكب ونذ مكلرفغب هناود هولذ نم مك-ارفغب هلوقّتاءاداحّنال :دسءونأ هلاهامننعو وف ا

 نم لكنا ةغللا ف سلف ةنسلاب ةٌديسا |لادبا هنمدارألا هلوق امأو هراكدن اهب وس نع ىحو ةدسسع ىفأ نع
 في رمثتل اديَرَع رفاكلا باطخ نع نمؤملا باطخزيةدارألا فاشكرلا باسم ل وقامأو لادبالا دفنت |
 اذ_هناكلم<مناو ب اولا اذهرك ذولا ةجاح الف لص-نا ضيعيشا!اذهَّنال تاما.طلا بان نمووف ؤ

| 
ْ 

1 

 هر و ذتراصملسأ اذارفاكتا اّنا هياوشس ىضانقلا ل وقامأو لاطب !ىيسدةف مصالا لوقامأ و ادساف باوملا
 تالي وأتلا نءهورك ذام عسجّن ا تنثف ف بنذال نكبنذلا نم بئاتلا مالسلا هيلعهلوقا ةروغغم اهرسأب
 أوهنرف تحل !امأ ور فكل !دعاموهو درو ريغ نم هيون ذ ضعب رغغي ىلاعث هنا انرك ذام د ارم ا لب طقاس ف هذ
 طرشي بوو ريغ نمر فاكر ابكسح رفغي ىلاعت هنا تاث ا ذاو دب وتلايالا هرغغيال ىلا عت هناو بونذل ا نماضرأ
 لعأهللا و لاجترالا لمس ىلع ل ايلات رطخام اذه ىلو أن اكن موهلل هلا ا هذه لص نأمف ناعالاب قأب نأ

 هسقو ىههسم لجأ ىلا كر رخؤبو هلوقأي الا هذهى هيىلاعتهتلا دعوا (ىناشأ اع ونلا) لالا ةقمت |
 لاصعتسالا باذد مكلج اعالاو هدم لجأ ىلا مكتوم هللا رخأ خذمانا مكنا عملا( لوتالا) ناهجو
 اذاف لاه ىلاءت هنا سلا لبق ناف توملا ىلا تاذللاو تابسطلاباست دلا ىف مكعمع ىنعملا سابع نبا لاه ( ىناثل ) ظ

 ا

 قفائماكن دقانلق ىهنتمم لأ ىلا كر رخؤد وانه» لاق ف كفن وم دقة سالو ةعامس نورخ ًاتسال مواجأ ءاح
 هذهاورك ذا لسرلا نا ىلا عت ىح مه دنع ىعسم لح او الس ىضق مث هوقىماعنالاةروسىف للا هذه
 ناطل انو أفانؤانآدبعب ناك انعانو دصت نأ نودي رتانا ءرمابالا غم نا اولاعت رافكلاكءاوالءانشالا
 ْ: ةيئاسنالا ص اضشالا نا (ىلوالا ةشااف) هبشلا نم عاونأ هث الث ىلع قم مالك ! اذه نا لءاو 7
 مهنمدحاولا نوكي نأ وهو د1 !١ ذه ىلا صاخض الا كل: نمي تو اغلا غل_نأ عنش وف ةرهاملا ما ىفذيو ا 6
 لاو>الا هده لك نعنلناغنونوكينوقاسلاودكتالااةيمزلاطلاخت سمغلا ىلءاعلطمهتت ادن نمالوسر |
 انقرافت نأ بحوةفيرمثلا ةمهلالا ةمااعلا لا والا هذه ىناننةراف دق ت:كسص نانولوةءاوناك ا ضدأ
 | مولوق نم دارها ىعةببشلا هذهو عاقولاو ثدلاو برعشلاو لك ألا ىلا ةج الا شو ةسبسخلا لاو الا ىف
 ري سدا هايل وجل كل هو رمم

 مهرطاوخ ةؤقو معرثك ىل_ءءامدةلاكءاوا نا لاقي نأ دعو اولاه ناب'وال اة دامع ىل_ء نية فم نيقرطم 1
 اذ_هقاودازاعر ماوعل او هنالطد ىلع فةووهداسق فرع د اولا لعرلا ناو نيدلا اذه نالطن اوفر: مل ا

 و



 ٍ | تانتوز رادع نم مل سو هماءهلنا ىل ص ”ىنلان و مهراندو مهضنام كرو أو اهبراسغ .وضرالا| ْ 0
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 تيس
6 © 

> 
 هو

 : ”ننوكمل ىئعملاو انئلم ىفّن دوعتلو أانضرأ نم هم كشر دخل اولاكو ةهاف سلا ىفاوغلانم دارافكتلا نع ى-
 نونوكتجي نامز لك فق !لهأ نا يؤ بدسلاو الم ىلا كدو عاشو مكحا رخام ةلا غال نيرهالا د
 أ باسالا هذ واف نب د_ضاعتمنينواعتم نو دوك ةقسفلاو ةلظلاونب ريسثكن ونوكيلطاسلا لهأو نيليلق
 نأ وألا انلئامفاو دوعي تح مالا لوأ ىف مهتلم ىنءاوناكم مم امهونا ذه ل. ةناف ةغافسلا هذه ىلءاوردق

 ىو لئاسقلا كلت نماوناكو داللاكل:فاوأشنامعا مالم دلل يلع اينألا ليلو قاب لوالاوب او نم
 ! موةلاف فلام راهظاريغنم موعمسهالار هاط ىاواكلن رافكلاَكَءلوا عمةفاابخملا او رهظأام رمالا لوقأ |

 هجولا) انلم ف َندوعتاوأ اولاق بسلا ادهلق مهني د ىلعرمالا لوأ ىفاوناكمملا بدساا اذ_عااوئظ |

 ا مهد داو معو عهاخلف < .ةنيتذاصاووكينأ راقانل ىاينوالورابكلا ملك يكس اذهل ١

 ؤ .اذ- مب دوذةاانأالا لسرلا عمرهاظلا ىف ناكن ناو باطخل العا (ثلاشلاو) هوه وناكرمالا ناك ام هنا
 )عب دارلا) راك كلوا لد لي تقرا قفا ءلتالاقبتأ سأبالو ياسا واوعاتأ باشا

 لا اال كش لوا زغل(سيئافنلا) غلا عون قوتك ورمل ىععدوعلا فاش كل1تحاص لاف | 0

 ْ و اوقالا قبو ىرخا هع رمشد م ه ساو هلا كلدز : حسن ده موملا وأ ىلاعت هن ام للا نمل ىلع 0

 نمءاوماظ: نأ كعمل .الؤريدمتلا اذه ىلعوزفكلا ل.س ىلعني“ روم ةحوسم ترا ىتاا ةهدرشاا كلت | 1

 | هملع م :؟ امىلاىا انام ّندوء:لوآ ىنءلانوكي نأ دعبيال(سدانسلا) يللا كال ىلا اودوءينأءاشالا | 0

 : مد ا عدتلاوأنعانلادأ نضرمتلا يعرف رع اينو يشب لا نم ةلاسرلا ءاعدال بق | 0

 ١ 'مهج د موبلا سوف ىلاعت لاه مالكنلا اذهاورك ذا رافكلاَتاملع اولد ءاهتلاو لئازلا ؤساافهوخولا هذه | 0000

 | هاك نيماظلا نكلما فاشكالا تحاص لاق م-هدعب نم ضرالا مح ::كسنلو نيملاظلا نكلهتل| 3

 | نيملاغلا ندب ةويحوبأأ رقو ةيئمار رش نال نؤتلا قراشساضرلا ار ا لوةلارامذا ىضتغتاا
 ّْ نجرالد نجر أدب اب ز مق ل كلوق هريطنو ةيسغلا طفل ظفالا اذه ّناف جو" الاراشعءاع ءايئاببكتتكسلو |

 ' قرانشمنوفعضةسسب اوناك نيذلام ودلااننثروأو هلوق هريظتو مهراندو نيملاظلا ضراضرالاب دارملا ِ 0

 هردع ىهأ هللا ءانكمو دع عذد ىف هب ر ىلسع لك ون نم ن ىلع لذ: هن ١ الاهذهناملع ءاودزادإ ْ
 : ىلا .ءت لاق مث

 ناكساو نيااظا | كالد أ ع نم هن ىلاعت هنأ ىضقام نا ىلا ةراشا كلذ هلوةفدمعو فاخواحنا اقمفام نا كلذأ

 باسل ف ةومودو قةومدار (١ لوالا) هوجو ه.فو ىن اة مفاخن 1 قح ىهالا كل ذرثا م هراد نم: مؤ[ 1

 هير ماقمهفاخن ءامأو هلوقهريطنو ةماسقا |مولهداسع هسبف فقي ىذلا ىلاعتدق.اف هوم فقوملاكل د نال | 1

 ١ ناكاذءاإ رغلا لاقام اقموامامق ماعت لاقي ماسقلاكر دصم مالا نا( فاشل ) ناس هير ماهقم فاش ن ناوهلوقوأ ْ

 || فاح ن نأ كلذ (ثلاشلا) تدسك اسعس ف: لكتص ىل_«متافوهنذأ هلو ةكهانا يبقا صو هنلع ىتانق فاخأ

 | ىلامتودو لدعلابالا مكالو قدلانالا ىضقيال ىلاعت هناق باودلاو لدعلا ىلع ىتاقا ىأىانقم |
 ا 211111111111 نا كلذ(عبارلا) ديلا فر ديالو هذ ليي ال لدعل ا ىلع ىقع أ ||

 || ل_ةمانهذ ماقملا رك ذو ىئفاغ نا ىأ نت ادم فاخ ن نا كلذ( سماخلا) لوءفملا ىلارد_ه1|ةفاضا بان 7
 |! فاعر قامت لاق ان ادع ينالا لد تا يداسما 0 ساما ىلع ها مال_سلاسقيام | ْ

 || باذعلا نت دعو ام فاخ ساسع نبا لاق ذيدهت ّمااوهؤاداعنا دعوأ نم مسا ددعولا ”ىدحاولا لاه دمعو |

 نوكأ ىضقباذهف دعو فار وق هسلع ف ماتم فانز - ريرتفرات د لالا 0

 ١ (ىو وال اةهلعسملا) نك رم اوتو استار كشر ا 0 .هشولال

 ممادعأ ىلع هللااو رسهذتسأو ىأاوهفدساو هلوةف ةرصض: اا فلا بلط امه دحأ انانعم انوه حاتفةسالل |
5 

 ىأاو مةمسساو انرلوةنءاضقلاو مك + غفلا ىناشااو تفل مكاج تفاوت ةستناهلوقو وذ |
 0 ا
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 اسي قملي فيك ةين انرلا ةمولالا فراعملا وة "ابورلا فايردلا دس انسان لاستا#لا «د انوع ذاام

 ١ فريش زاق نمناف هيلعالا تاموملا لص ىف لو الو هيلعالا لكوتتالن نب قثاللا لب قل ىل لكوت :ال نأ

 | ناكءاوس ق1 ارمغىلا روفالا نم سهأ ىف عر رب نأ هب عجبي ةنئاكاو سالخالاماّةم ىلا ل هورّةبدودعلا

  هسيدوبع ىف نيهان اهءانلوأ مدعي ىلاعت هنا لع ةلاداا الاوز_هرامس>وأ اعوروأ لله وا هلاك

 'تازيهلا علطمو جرفلاحاتفمبص اا انو 1اس م ةيرحتستلو اولاق مثمهر كو مما دعأ دمكن د

 | لكرتيلفدقل ىلءو مهاوقاوداعأ ار ووةءايولغمريس في نأو ديال لطابلاوار داع اغرمصب نأو دبال قللاو

  اوغرنا-ا مت هتنا ىلع لكوشال نأ انلامو هلوق ىف هتلا ىلع لكوتلانمهسفنأ | ورهأ مما هذ ةدئاسلاو نولكوتملا
 اا لانا ىلع ل دب كل ذو نولكمونملا لكروت هلا لعو اولاعو كل ذب عام او عأ مه سفن نم

 ٌنادلصاحو ام_سحالصف هلثاهوحر ىلا : رغلا دماس ىبأ يشلا مالك ىف ثبأ ارو الو ريدا كل ذب أ اذاالا هلوق

 7 104 فاسن إد وكي نأ اماف صقاذلاامأ نيف دولا نعاسلا وأ الماكوأ أد قاننوك نأ امنا الا
 وهلوالافريغلا لاح ص.ةنتىفاءعاسْك لذ عمنوكيو اصقاننوكينأاماو هرب غ لاح سم ةان'ىف ىهسإال

 ا
 ا
 ١

ْ 

ٌْ 

 مال لا هملع لاق كلذإو ءاسدنالا مهو زي ةتانلا ل. مكحت ىلعردقي و الماكتوكنأاماو ءاءلوالا

 مغ لالضالاو لاوسالا بنا مو لاكلاو ناصتنلا بنا رص تناكلااو لي“ ارسا ئيءادن 86 قم الع
 لاكلا بس ةسهاننم ريغة املساوتهنال ولا بناه تناكم مرح ال ةم: ىلا و ةء.محلا ب < ةصهانلل“

 لمكل الماكلاناسنالا وذو هاو لبمكتتلا ىل_ءىوتيالىذلا لماكل!ناسنالا ق2 قرلا ناضل
 05 وو كلذ نءاىوقأ نوكت دقو نيطقان نينانسذا ليهكش ةسقاو ةناسفتلاةاحورلا هنو: نوكن دق مث

 لهًأرثك !حاورأ ب لقيف ماعلا ىف سمشل اريثأ انرثوتهبوق هر هاف ةوقلا كلت ن وكم دقود امو ةرمش ءىل» 2

 هللا ل صد جور لل؛ءكالدو ة ةرح . الا بلط ىلا اسمن دإا ب اط نمو هفرعملا ماده ىلا لوك امام ن ءملاعلا

 ريل حاف ا نمروللا وني طلو لوألا ع ور ال ا

 هللا ىلع لكوتالنأانلامو هلو لوة:فاذه تفرعاذاةلاسرلاو ةوبنا ا ماةمناسنالا فنتك ماقملا
 نواكوتملا لكوتملف هللا ىل_عو مالا 0 مسؤل "هل صاح تناك | امىلا:زاشأ

 نا ارقلا ظافا ىف هنو ةيلاعرارسأ هذهف ةدقانلا حاورالا ليمكل 5 ماكل م_وحاورأريثاتلا ةراسثا

 وهورخ هوب الا ىفو لعأهللاو تأ ردا مولءرارممأ ن نمار مءالفاغ ناككن آر الع ىفرطن نذ

 نيذااّنا هدا رم نوما لكوتشت قا ىلعودقل نزانالاناماب كن أننا ناكامو رفا

 ءاثناواهرهظأ ءاثشنافاهلعال ىلاعتهتا ىلءاهلوه-يفاواكو نأ مهياع بجو تاز ارئاسنوءاطد
 2 نراكو لا لكوتملف هلأ ىل لءوانوذآام ىلع نريمذلو هب الارخ[ى هلؤقامأواهروظر مل
 هلوقّنال ل ءاحرب-غرار كلان ريدقتلا اذ ه ىلعو مه انفسو رافكلاسانلا < رش عف دى هللا ىلع لكوتلاب

 ثادصسالر ك ذ لالا ادب لءقو ني رباغتم نيدو هقم بس نيذادذث نيعضومىفدرا ولكو لف هنا ىلعو

 مكنح رخغأمواسرلاورفك نيذلا لاف ) ىلا هلوق * معأهتلاو هتماداو هئاقباىف ىلا ىلا ثلاولكوتلا

 ناكل ذمه دعب نم ضرال !مك:ذكسناو نيملاظلا نكس نل مم موب ىج وأ انتل ف ْثدوءءلوأ انضر نم
 الو غ5 رد دي دص ءام ن م قس و موج هن ارو نم ددنعز ا: :- لك باحو اوه ةدساو دعو فاخو ىت اهم فاخ

 نع ىح ال ىلا عت ةنالعا (اغدغ ب اذع هئار نمو تءعودامو 97 نم توا نانو يدلكي

 دمممسسلل ل دييللا

 | م_هورغلا لممكت ىلعر دةئالو الماك نوكي نأ اماف للماك !امأو ”ىلدذملا”لاذلاوهىناشلاو ةلاذلا

 . مهو ىرادتلا نمو ةببسخماون كش هرثك 1 دووم م نماء ءولمم ل اع !ناكهرووهط تقوناف مسو هيلع

 لرشلا نم لاعلا لد رثك اباقنحاورالا ىف هحور ةوة ترم. ل-سو هءلعهلل ! ىلس ص ةوعدترهظالف ا
 ا

 | اذ_هنفترخ الاملاعىلا هجوتلاىلا امندإا بلط ىف قارغسالا نمو هيزنتلا ىلا ميسا نءودمحوتل ىلا

 إ هنط امو هظفح ىلع داةعال او هيلع لكرتلانمهئادعأرورش * عد اود: أم - مخ أ مالا مباع ءاسأ الا

 ص00 لو وااوصصص



 مهد

 ديدصلا ودي دص لاقفءاملا كل ذامو لبق هن أك ءام نم قس لاقل أ يدق او ناس .فاطعهنا با يحل

 ممهج ىف ىلاعت هلل راك نأب كلذو ديد صااكءام نم * قس ورب دقتلا لبقو راثلا له ا دولج نمل.دنسبام | ْ

 هلوانت نعت هلوتهارشال اديدص ه سفن نوك اضن او دو ةرادةااو اظلغااو نثنلا ىف ديدصلا هنسيتمألا ظ

 سئيهوجولا ىو ثدلهملاكءااوثاغياوثيغتسيناو مهءاعماعطتفامج:اماوةسو هلوةكضودو | ا
 ةعرج ةعرح بورشملا لو اذ عّرتتأ باول هغسد داكمالو هع ل ىدعمأم (عبارلا لا وسأا) بنارم سلا | |

 ظ (امهدح أ) نالوق هيف داكي نا لعاو ةغاسا هغا-أوامنوس غو ب قاما ىف بارمشلا غاسلاقي ىرارقسالا ىلع ا

 موةاتدكام لوق:برعل نال ءاطن ادعب هغمسيو ىأ هغ_سيداكتالو هلو ةذ قن هتاسثاو تاسبث اهيغن نأ | .

 ْ ةغاشضالا لو ه> ىلعلءادلاو ءاطبا دعب اواعذ ىنءب نولعشي او داك امو اهو نق ىلاعت لاق ءاطب ا دعي تن تقىأ| 1

 ىل-عءل ديهعَّر د هلوق نافاضأو هع اسالادعبالاز عضل لصتحالو دولا او ,روطب فام هير مدي ىلاعت هلو 0

 ْ داكا (ىناثلالوقلاو ١ ةيبلا هغيسيدو هلاهدعي لاقي نأ مي فيك *: ماا دعنا ئشلااوغاسأ مسمن

 ىلاعت هلوةك ةغاسالا لسع ى.كح ف ءغس نأ براي لو قع ةيراقملا ىنل داكمال هل اوقذةب راقمالا

 1 فرك ةغانسالا لود ىلع ىل- ءلدلا ترك ذ دقف لق نافاهاريفدكفا مب ود نم رتل ىلع

 غاسامو ضعبلا عرب هناكمعبجب غم الو ىنعملانا!مهدحأ « ناناوج هتعاتلقهجولااذهنييوهشس عيبا || ٠
 الارفاكلا فوج ىلا بارعشلا كلذ ضعب ل اودو ىل_ءلدامنا تركص ذ ىذا ىللدلا تأ ىانلا « عسا ا
 بورمشلملا ةياطتساو سفنلا لوب قاطاىف بارشلاءارحا ةغللا ف ةءاسالانال ةغاسا سيلك نا || ٠

 ىل-عوةدحاو ُهّرِع ابرش هن رمثد الو هيمطتسيال يأ هغ.سيالو ةمهاركى ل .عبارنثلا كلذ عّربتي رفاكلاو | ١

 | دع .عوى ىلاعت هللا ياذا (ثااشلاعو: 1١: لعأ هللاوةبراسقملا : ىلع داكيال ل مي زيهسولا نيذه ١ آ

 1 نهدي طاس تول تايد ماا ئيعملاو تبيع و»امو ناكم لكن متوم لاه تأب مهلوق رفاكلااذ_ه

 || هنارو نمو هلوق (عبارلاعو 01١ ةدسج# احا نمع زج لك نم ى ةو تواترت :

 لك ىف هنا ىناثلا عطق:مريغاع اد هوك ظءلغلا ناذعلانمدارملانا لالا نانهجو هسفو ظيلغب ادع [] ا

 هلوق < لعأ هّللاو داسجالا ىفاهسحو سايفنالا عاطقود ىلضغملا لاقت هلبقام دش *أاءاذع قلتي هلة: ثقو |

 || ىلعاو.سك امم نورد الفم اعمويف جب راهيت دش دامركمهلاسعأ مييرباورفك تيتا ل1 ىلاغت | ١

 نا تأرو مكه ذب أثينا قا ضرالاو تا اودسلا قلخ هقل'ّنأرت لأ دمعبلا لال ضااوذكلذئذ 1 00

 ئ 8 الاد هى نب ةمْدقم ماا الاى مهباذع عاوت ارك ذامل ىلاسعتهئاراعا (زيزعب هللا لعل ذامو دي دج 0 ١

 نوذدحالم_منالم م ا ريسخ لاكرهظي اذه دنغرا ماش نو ةقتطال ل طانةعت 1 ريصتاه رسأبمولاعأتا ]

 ديد_ثلانا .بكلاوع كلدو الطااس# اضهودح وا دلا ىف هولعام لكو كد كاباقعلا الا ةماسقلا ىف[ 1

 اهفوردقتلامب ويس لاقل قالا ٠) وجو يذلا لذم هلوق عافت ق(ىل والا ع د9 لئلا -الافو |
 ||| ريدقت ىلع ةةئاّت_سم'لو دامزكءاوقو مكلء يل ءامفاورفك نيذلا لئموأ اورذ كس نيذأ ! لدم 17 علت
 دلال انغام ردقْملاءاَرْقلا لاق ( يناشلا) دام ركم-علاع أ ل .ةف مهلث فدك لوةيلثاس لاوس |

 ء|فثمو مهلا.عاةلوقوهو هللا فاشملا دديهر كح ذىلعا داةعا فاش !فذخ دام ركمسمرباو نك ||
 ىلدءاوبذكن يذلا ىرت ةنءايقلا موو ةلوقاذكو وذ لك اخ ىأ هفلخْئث لكس ىذلا ىلاسعت هلوق

 ردقتلا نوكي نأ (ثلاغقلا) :ةوسمتا لاو ذيكتسبألا وجو قرم نواس وتر ظ

 تركت نأ عب :اراا) لوديمةلامو نودم هضرعديز ةفص كاوةك دامركم-هلاسعا اورفك نيدلا ةءفص | د 1

 نو ةنأ(سماشلا )قئاوهدامزك هلوةوم-هااعأ لئمرب دقمااواور فك نيذلا ل مهلوق ن ءالديمهلاعا |

 نيبو لثملا اذه نيب ةهباشملا هحونألعا (ةيئاشلا هلثملا) مهلامعا اورغك نيذلا هريدقتوةلصلشلا |
 اذكر الوز دارا كلذا يسال ثم مء ازجأ قر فو دامرلاريطت”ف ماعلا مررلانأو ,٠لاعال اذه |

 دازملا ف اوفاتخا مرثاالو ريخ مهعم لانعالا كلن مقل ث.حي اهطرداو مهلاعا لطبا مه ءرفكتأ انوح |

 ع ار 1١
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 ئ انني تفااش ر هلوتك ةموكحا ١ىهودا:ذ!نمذوخ اموهو مهن ءاضتلاهولأسو هلااومكحتساو
 نوهت لاف لالا لولا ىلءامنورمسفا !هرك ذنءاوةااالك لوقنف اده تفرعاذا قاابانموقنيبو

 رذتال بر حون لاف مماع ا نءا وسي ل باذعل انهم وق ىل_عاوعدوهننا اورمه:ةسامهمال كاذو لسرلا مه
 موقاا ىلءىفرصنا بر طول لاقوة الا سو طااني ر ىموملاقوازابد نيرناكحجحلانمضرالا ىل_ع

 مالامده نو هفتسملا نوككن أ ىلوالافءاضتلاو ةموك11!باطوهو ىناشلا لوقا ىل_ءام أو نيدسفملا

 وهاذ- هناكنا مهللا شي رقر انك ل وق «:موايذعذ نيق داص ل سرا ءالؤه ناك او الااولاو مها كلذو

 نيسقداسصل أن نم تنك نا هللا با دعب اذنك اني رخ ١لوقكوءامساان م ةراعاءاعرطم ئ كد :ءنمقملا

 اضفت تاو راق, لا ىو لوق لد فرطتعم اوصذتساو لوةفاش كل باص لاف (ةئاشلاةلعسملا)

 اوكفسا مهل لافو ْنكلتل مهل لاقو مهب دم - ماا حوأ ىأ نكساهاهلوق ىلع هءطعو مالا ظاد

 ناكلسرلا ,هنوهفتسملاانلقنا (ىلوالا لدا ) ناتلثمهمقو دينءرابج لكب اشو ىلاعت لاق ع
 ناومهموتم_هو دنءراس لكباخو اوزاقو مه دوصمب اورفظو اورمص: ةاوعفنسا لدلا 00

 ||| ىلع لسرلاو قالا ىلع مها مممانظ لسرلا ىلع اوهكفتسا:رافكلا نا ىنعملا ناكف ةرغكلا امه نوكتفتسمأ | اناق
 انههرا.لا 6 اشلا هل سملا) لسرلا ىلعهح اًتفد_سا بيس لفاامو مهتم دن ءرابج لكباغولطاملا

 نءةدبعوأ لاق امسدءارار- نكحر مو ىلاعتهلوقه نمو هندايعو ىلا ع7 هللا ةعاط ىلع ربكذملا

 راما اوءاسمااو مي ارم نكي ري او ةيرتللا حاجزلا ىحو ةرومجو توربجو ةوريجو هب ربج همة لاقي رجالا

 | هللا ىلص* ىنلا ترض أهان اثد دااىو را .اردصمىفتاغل عبس ىسوف ”ىدحاولا لاق »ابريذاو

 فاتخ ادقف د نعااامأ و ةريكسسمىأ ةراس> امافاه وعد لاف هسءلع تب ًافاىهااض نه ًافل_هو هسدلع

 وهودنتعلا نء لص هريغلاهو كرتلاو دعابتلاو فالان ا دونعلا لش نب سخخلا لاف هق امش اىف ةغللا لذأ

 هسا اذ اان الف نالف دناعو اض ”رعم ةمحان ىف ذنش أ دتعو دناع ىنعف ةمحان ىأ ا دنع ىشم نالف لاسقي ةيحانلا

 ةراشاا دنع ةنوكو<ىناسفنلا قالثا ىلا ةراشااريكتما رام هن كل وقنذاذه تؤرعاذاةمح ان لع هئم نام

 نو ىذا ناسنالا نأ ك شالو هنعافر مم قلل ا نع امنا هنو كصردو قاما كلذ نءرداداارثالا ىلا
 تاريللا لكن ع ايئاناكقددلاو قللانء فارغ الاوهو دونءااوهةل عنو ريكشل اوربت اوه هقاخ |

 فدو اديتءارامج هتوكي هقصوو ةيلئاب هيلع مكح ال ىلابعت هنا _عاو تاداعسلا ماسسقا عسب نعارساخ
 قاطأ ف كف مه هماما دا رملان وهو لاكسشا هسمفو مهجهنارو نمهلوق لوالا رومابهباذع ةفيك

 مادقو كذع ىراوناسأ مسا ءارو ظنا نأ (لوالا) هوجو نم هنءاوناجأو مامالاو مادةلا ىلع ارولا ظفا

 : رعاشلا لاف امهثم داو لك ىلعع ارو اظفل قالطا حدف كنعىرا -ةفلحو

 3 رقحجرتهءادونوكت 5 همف تدسم أ ىذلا ب ركلا نع

 فلذا ىلع عم 3 دادضالا نمءارولا تكس ل١ نباو ةدمتعون 5 لاق ىلاشاا دعس[ ارو تول اشي اءالت

 ءارولا فل حوةوزابن مر الف سكملابواما دق بان. نأ زوجي هنا افلخ ناكأم لكنا هيف ببسلاوما تلا و

 (ىناشلا) ناسالاعء ارو نمثوملا لابو مهمامأ ىأذخ أب كام م هءارو ناكو ىلاههلوق هنمو ماّدَعلا ىلع

 بهذ م هللا دهب سلو ىأ به دمءرمال هللا ارو سلو رعاشلالاه دعب ىععءارو ىراثالا نتا لاو

 نمو ىأ مهجهئارو نم لاق مدن ءرابج لك باخو هلوق ىف ةبسملاب هيلعم 03 ىلاعت هنا لوةنف اذه تدن اذا

 ١ ف ءىسدو هلوق رفاكلاد هلاوحأن م ىلاسعت هللا هرك دامت (ىناشلاعوذلا) محوج لْخ دية سال اه ده دغي

 0 : ىل-عراو اس و فطع مالع (لوالالاؤوداا) تالاؤس هو هغمسس داكبالو هع ردن ديدصءأم

 رانلا له باذع ل كيد هء ءام٠ ْنم قسد وانمف قد مموج هنارو نموربد-ة:فوذخ

 صدت ه'ناذعلا عاواشأ لا اهذهنو ك2 نأ هبشيب اوما ركذل ب ةلاسملا هذه صخبملذ ةريثكم وجو نم

 دب دصءأم نم هلونق ه>وأم (ثلاكلالاؤسلا) ت.عوهاموناكم لك نم ثوم اهب ايو هلوق عمر كذاب
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 ع ةرابع ةغالا فزوربلا نا انرك د دق( ىناشل ثلا ة فلا باص ا رانا |! نامص أ ىدانو هلو هريدنو

 مهنا (لوالا)ةوجو نموهو لب وأتلان ءهشدب الفل 2 ىلاعتهتاقسىفاذهوراتتسالادغروهظلا

 موبثاكاذاف ىلا .ءتهللا لسع فا كلذ نا نونظيو ساوذلا باكر ادنعنومعلا ن رم نورت اوناك ْ

 مهروب ن :ماوجرخ مهنا (ىناثلا) ةيفاخ هملع نعال هنا نأ اولعو مهسفنا دنع ىلاعت هللا وذثكنا ةماسقلا
 لاز هنأكو دسملا تقرافاذا سفئاانأ٠ امل اليوأ انو»و (ساانا) همكحوهتنا تان! اوزرف

 وأ لاف ياا لاو هللروربلاو هكلذواها وعامل نءهيراعاما ذيةدّروتم ثدقيو ءاطولاوءاطغلا ْ

 اوذربو هلوق نأ لعاو طءلغ بادعهثارو نموةةباسلاًدنآ الا ىف هلوق نم دارم اوه هئاوزربوهلوق مدالاركبأ م

 مودا كلذف روظت نطا ءلا نال كلذو رصانالو ةوق ع نمهلا خر ارمسأا ىل_ موي هلوقنم بدرقدهلل | 0

 مدهلاو-أو ةم_سدقلا متافصب مكحلا كا للاوزربءادعلا نماوناكتاف فك ::ةنماكلالاوحالاو |
 ملاعق ارش ء'امقم ظءدو لال ارونايها ىلتمف ةريذ ملا ةيفاصلا مدهح اوراوةهقرشملا مههوجووتيولعلا 0

 نيزيهمنيلمل ذءابربكبأ !لزانمو ةمظعل!فقوااوزربءامقثالا نماوناكناو لاوحالا كل: لحام سدشلا |
٠ 0 

 ةاسحسملا

 نم هللاناذعنم انلامانريصمأانعّرحا انيلعءاوس اولافلذلاو زدتلاو ىزناب نوذرتعيءاسؤرلان اغا
 بو لاكذااو ىزهلاو زهملا اذه لثع نيعويتااوةداسسلاو ءاسؤرلا فارتعانا مولدملا نمو صرخ

 ةلاغاو ةدضفلا باذعءالتساة نا ا رت ذم دوصقملا ناك مانلا لماكلا ىرياو ةدعلا لاخلا '
 'هلكسملا) لعأهتاواهنمهقاءذوعن باقعلاو ب اذعلا عاون  هوجورتااسن مرك ذ مدقتام عم مسبرلع ىزشاو 1

 (| نيذلاو ماوعلاو عاشالا ءافعضلا (ةثلاشلا”هلّمسلا) لي ارم 1 ىءانطع هريظتووا ولا ىلااهلممف ةزمولا لبق. :

0 
 نرد سياعل رادو دو مدان لل ١ عج عيتلا ةغللا له أ رثك ١ دارنا لاقاشدلا كاتم 51
 نال ملا هده نالعاو ع ىوذاك ىأ هىماردصم توك تارا رسال 0 1

 ىأ هللا باذعوهءئ * نضعب أدع نوذغم سن : أ له ىهع ضرعبنلل ام- مالتسهانات ئثنمهلوق ىفهندو هللا | ١

 هنثو مكان دها هلل !ان اد هول اولاق مهما ا انيذلا٠ نع ىلاعت هللا ىكح اذ_هدا عءو هللا ادع واج ٌ

 ىدهلا ىلا مهوعدإ م*ادهولو لالذااىلا مهعاش أ اوع دق م هديب لد م ناضا ىلاعت هنن نال لالخلاىلا
 نقف انملاأ نع ةءاكح لاعتا وق هيلع لدبو هيفاونذك مهنا عم كا ذاولات مهلعل ف ان ككحلا بدء اصلاف

 لهان ءى نك لاارو دص نوزّو<ال هل ارتعملا نأ لعاو مكلذ روفلح اك هل نوفاصفا عج هللا مهشعتي م 0

 ىلاتكلا حاملا (فاشلا) هنمليقي الذ هذطاشم لوصال افلام هنم ل اوقلا اذه ناكنف ةماسقلا ١
 ىخاقلارك ذو ناعالا ىلا كاش دولا دتهاوايرا ب فطلف فاطالا لها نماك ول ىنعمان وكب تأز وك
 نأ (كثااشااع) ىلاعت هنن امإ_عف دق كل ذ نال فطال | ىلعاذ_ه لوءز وع ال لاف نأب هةيزو هجولا اذ_ه

 نم دارا نأ ىلء لا دلاو مكس اردو ةئاا قد رط ىلا انا دهو..باسقعل | نم هللا اًنصاخول ىنغملانوكت |
 ىنملا اذهب ادهلا نمدارملان وكت نأ بج وف هويلطو هوبسقلا ىذلا وهاذهنأ هانرك ذ ىذل اذ هىئدهلا

 اوريصا هريظنوةب وستلل مأو ةزم_هلاوربصلاو عزا انيلعناب وتس سمىأانريص مأ انعزجأ انماءءاوش لاه مث |
 بيغ اكاردصم نوكي دق صرلاو برومو ىنم ىأ صحت نم انلام اولاق م مكس لعءاوساوربصت الوأ

 ا هللا كس - مش اهنمهتلاذوعن عزفلاو ةناهملا فةومو ةديضفلا ةلذمو ةلا خا ىزرخ ىف نيعقاو نيعشاش نيعضاخ 1

 ْ ناتو اامنا هنا ىنعملاو انع هللا باذع عف د ىلع نور دهن له ءاسؤر !نولوةيءافغضلا نأ ىلاعت . : 3

 | فال ملت نم ظفل ىلع بتك هنا هيف بيساو فح اصملا ضءبىف ةزمهل!لبقو اوبءافعضلااو دمك (ة ئاشلا |

 ]|| كانا ىلاستهقاةدابعن ءاوريك-:_ سانيذلا مه راكأ دارملا ساسع نبا لاق“ ءاربكلاو ةداسلا مه اوركشلا :

 ٍ ا:ءنوذغم :[لهفابل دلا لاو ىف ةيعيتل ا اهتمدا رملاتوكي تأ لقحورفكلا ىف ةدعبتلا اب دارملا لاقي | ا

 : نايس ذاق لبق نافانعهقلا باذع عفدمكص:كيلهىأ ْئد «نقاباسا

 : مهوعدامن |مهن ا ءانعم -ىدحاولا لاه مك ان دال هّتل'اند ثرأول ها.زعم سامع نيا لاق (لوالا) هون و



 ى
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 | نيدلاولا رو مرا هل ضو ةقدصلاك يلا لامعا نموا. عاما ئمدارملا نأ(لوالا) هوجو ىلءلاعالا هذي
 ةط.كاهوريصم_ملاممارمسخ ىف هجولاو هللا مهرذ بدس هل طاب ةطب# ريصت امال كل ذو عئاملا ماعطاو

 مانماللممداعلامالا كلت نمدارملانأ(ىناثلا لوةلاو) اهم اوعفتنال مهرغك الولو مهرفك بوس "هل طأد
 أ مهئادبأا اوبعتأ مهام من ارمسخ ىف هحولاو صالخلا ىلا اود رطوانامعاهوننظ ىذا! مهرفك ن ءهو فاك امو
 | لاعألاهذهنمدا رخانأ (ثلاشلالوقلاو) ممماءالابو تراسدفاسم اوعي ىكا لبطل اره دلا اسهبف
 تاريخاهو:ظىتلا لا.عالاو تاطددقتا ريش اهسفناىف تناك نا! لاعالا اوأ راذامممال نيمسقلا ذاك

 مريس مظعت هلا كشالف مهباذعل تامحوملا مظعأ ن٠ تراصو اضيأ تلطب دقء_هراع أ امفاونفاد
 لعج فصاع مونى حابرلاىرق (ةئلاثلاةلكسملا) د.عنلا لالضا اره كلذ ىلاعت لاه كل ذلف مهتما دنو

 لاهاه< رنوكلاامناو ةنكاس'لل_ءاورطام موب كلوةك حانرلاوأ عيرلاوفو فام وهو مولا ف معلا
 هنوكل حيرلارك ذفدخ حميرلا فصاع موب ىف تلق تش ناو نودع ىذمونىف تلق ّتكناوءارفلا

 لعام سك امثنوردق.ال هلوق (ةعبارلا هلةسملا) ةفاضالاب فصاع مول ىف ىرقو كلذ ل.ةاروكحص ذم

 دسفو ةءاكلابعاض هنال كل ذو ةرخ الا ىفالوامت دل ىفال هب عدم ْئىث ىلعا ومسك امت نور دة, ال ىائث

 هللاّنأرتإلا لاف لاش !اذهمتال ىلاعت هنالعاو هلاعفالاب_ىتكمد.ءلانوك ىلعتلادّدي الاهذهو

 مهلاع أنا نيبال ىلاعتهناماظنل !هجو (ىلوالا 'هلث_سملا) لثاسمهيفو لاء ضرالاو تاوعسأ !قلخ

 مهضارعاو هللانمهرفكوهو مسهتمر دص بس ءاجامنا طامحالاو نالطبلا كلذ نا نيد هم اض هلط انريصت

 ىلاعت هناو كِل ذ لعفي نأ هةمك< قلي فيك ءادّتا نيملخلا لاعأ لامال ىلاعت هللا ناف ةيدو.عل نع

 قاان نا دككحلاو ةزجأرق (ةناشلاةلكسملا) باودلاو ةمكحلا ةيعادلالا لالا اًذه,لكق لام
 طاف هلوةكح ةفاضالا ىلع ضرالاو تاوم-لاو نأربخ هنا لع لعافلا مسا ىلع ضرالاو تا وعلا

 تاوعوسلا ىذاملال_ءن ىلعزاخ نوقاملاو انتكك_سل للا لءاحوحامصالا قااف ضرالاو تاوعسلا
 هللا قلخام سنوبةدو-ىف هلوتارب-ظن قالا هلوق (ةئلاثلاهلكسلا) لوعفمهنال بصنلان ضرالاو
 ضدرالاوءامسلاا قاخامو صوف هلوقاو الطاناذ_هتةلخاماّبر تارعلاىف هلوناو قاساءالا كلذ

 امماو هتردقو هلعو عناصاادوجو ىل_ع امهتلالدوهو قملادالا نولوةفةنسلا لح اما الطان اهب امو |

 ديدج قلي تأيو مكيهذب اشي نا ىلاعت لاعتمث عي ضرغل لب اني ع كلذ قلد ملى اقاابالا نولو ةرفةلزتملا
 ىل-_ءوم_هتاماو موقءانفا ىل_عردةينأ.ف قلاب ضرالاو تاومسلا قاخ ىلعاز داق ناكم نا ىنءملاو

 فوءضالا لمسالا ىلع ارداف نوكينأب ىظعالا بعصالا ىلعر دال نال ىلوأ ناكم مم امح اوني رخ آداد |
 مكح نءاريخام وق قلاش او رافكل اريشعم ان مكه دي رب دكم رافكعم باطلا اذه سا عنب الاقى وأ
 نأب هداج اولاعلا لكءانذا ىلعردا.ةلاناانرك ذامل عنتم ىأ زب زعيهللا ىلع كل ذامو لاق مث مكشم عوظاو

 اورربد) ىلاعتهلوق * ملعأ هاو ىرحأو ىلوأ مهلا: داجي او نيصو هذ صاضشأ ءانذا ىلءارداف نوكم

 اولاف ئىثنم هللا بادعنما-ةعنوتغم منا لوف اعش مكلاك انا اوربك سا نيدللءافعضلا لاسقف اعجب هلل

 بادعف اة مارك ذا ىلاعت هنا لعا (صي# نهانا امانريص م انعزجا انيلعء اوس مك امر دهل هللا ان ادهول

 كس دنعمهلا + ةيفيك هر الا هذه رك ذاهلظاب ةطيريصت مهلاسعأ نأ هسقعرك ذ مراقكلاءالؤه
 الا ظاو ةديضفلا سس لم احل | ىناحورلا باذعلا ىلا ةراشا اذه ومه دنعمهحاضتفا ةمفيك ومحب مهعامنأ

 هروهاا زاربلا عسا ولا ناكمال لا ةيهئمو ءاف1لا دعي رهظ ةغللا فهانعمز رب( ىف وال |ةيلةسملا) لئاسسم هبف و

 رر لاعقيو سانالرهظت تناك اذاة زري: سهاو ءوئاهرتسال ةرغاط ىأ ةررا,ضرالاىرتو هلوقىف لءقو

 اهرامن نم حرخ هناك اهياءزرب ل.ةاه دح أ قي_تاذ اليخلاىف لصأو مهةيسو مهق افاذا هنارقا ىلع نالف
 هانعمناكناو ىذاملا ظفاندرو اوز ربو هل وق(ل والا ثحأا] ثامحعا انههلوةثفاذهت ذرعاذا «رهظنذ

 دو>ولا ىف ل شدو لص دق هنأ كض رادف توقد طوهف هنعىلاعت هن اربح أ ام لكن ال لاقت _ءالا

 نك نت ا ني ع نيو كرز
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 هلا

 هلةردقالناطشلانأ ىلعل ديدي الاهذهرهاطظ(ىاشلا) هلع ريب أور ثكلا مكلع ىطقهتناناف مكسفنا ل
 هدد ا د ع وخلال وح ام هنعلقعلا ةلازا ىلعو هئاضعا عنب وعث ىلعو ناسنالا عي رمصت ىلع أ]

 تاقءزو#ال هنأ رهظياذ- ء دنعوريغلا لعف بيس هناقعو همولو هم ذزوجعال ناسنالانا ىلع دنا. الإ

 زوعالف ناط.ثلال وةاذهنأب هوجولاهذ_هنع باصصالا رضعب باسأ مهئانآر ةكيبسرافكلادالوأ | ظ
 الئاضيأو هراكنارهظاف هنالط: هللا نيم الطان همم لو |! هناك و أهناب هنعمصاخا باجأو هب تسلا | ظ

 دعو متسص دءوهللاناهلوةنا ىزالا دسافلا لوقلاو لطاسبلا مالكل  !ذهرك ذفمو ل1 كلذ ىفةدئاف | ْ

 ناىلاعت هلوق لدي ح لوقت الاس نم مكملع ىلناك امو هلوقو قل مالك مك.فلشأف مكتدعوو قللا !

 نأىلعل دن الاءذه (ةئاثلاةلثىلا) نيواغلانمكعبلا نمالاناطلسم_ملعدلل سا ىدابعألا
 ع ب لصاملا لمملاالوأذ ةسوسولابالا أم هلا نين اطم_ثلا نال كاْذو سفئااوه ىلصالاناطيسشلا 0

 ىل_مآل ا ناط.-تلانأ ىلءاذهلدف ةتبلا ريثأ هت سوسول نكي لالاو لاسكلاو مه ولاو بضغلاو ةوهشلا | 3
 رومألوه-د :ءزافالا نعرد_سامنا لهل! انلق ةسو ولاة محال | اون لئاو لاه ناف 0 وه ظ

 ةيلصالا ةماللا مكه ناسنالاءاضعا نأ هناسو امعسطامزال استر ضعبلا ىل_ءاهضعب بترثب ة درإ 4 ١

 - ر ىلا ركماستلا و انطق ما الاو ما دقالاو ل رتلاو ل_هغلل ةطاص ةيعيبطلا ةمحالصلاو |

 نأ مزا.ادصقلاو ةءزامجلاةدارالاو هللا كلذو لعل ارو دص عنت + هناق سكمل اموأ كرتلا ىل_ءلعفلا | 2

 ررمذلل بدسو ؟ عفنلل بيس للعفلا كال ذناب ْنظو أ داةةءاوأ لع لوم دذءالا لمتال ةمزاحلاةدارالا كلن

 سعأ اذا ناسنالا نا ل صاف رتل ىلا الو لعفا ىلا ال لما لل_هعمل داقتعالا اذه فلس مناف
 ارو»ثاال_صح ناقر ةذانمالو عال "ريغ هنوكيوأ هلار ةانم هنوكموأ هلامئالم هنوكبهروعش هيلع بةرئشب | 1

 لدملا هيل بترتهلارفانم هنوكخي ر روع !لسغن ناو ل مشلا اع زامل لءملا هملع تترتلاممتالم هنوك |
 تاسنالا قلن هدض ىلا الو؟ىشأا ل ذىلاال لما لس« مالا ذالو اذهال لهده ل ناولرتلا ىل م زاب

 رودص لوةثف اذه تفرعا ذا لعفلل ا.ج رسب كلو مف زاد اريل زاخلا لما كلذ لوصح دنع 0

 ل_.مارو دضو هم لخ دم ناطم_ثلل نو الف تجاو ىعأ لصاط !ىعادأ' و ةردقلا عو## ن ع لعسفلا |

 روت لوو لدن همك نطل زك الفاو نحأ ب "رمش هنوكر ودتؤأ اريخ هنوكحر و هن 0 ْ

 ناط.كثلل قلق همك ناطمثال ل دمالف مزال ىعأ هنا د روءشلا ىلطم نعارش هوك روشتوأ اريخ هنوك |

 الفات ناك ا الا نا ىل:ءهثي د هما قاب نان أ مث هرك ذب ذيناىفالا تامانقاا هذه نمء ىف لا ْ

 ىحام نيعوهو ماسقملااذهىفالا هلقردقال ناطمشلاف هرطاخ ف اه دح ناطمشلا ي ىامف :ارماةرود نع

 ى-ءدىلو مول 0 م كتةوءدنأالا ناطاس نم مكح دعى ناك امو لاك هناهذعىلاعت هّننا

 1 هققب « ةدمأا رث 9 اهف لنك امو ىنهتردصاخب ار ما ةَضباماق ةوعذلا هذه دّرغالا 0

 ناننالا 1 ا قاد الوش ل م ناط. كك نكح لهي فك (لوالالا اوسلا) نالاؤ سماق |

 هللاىوسامْنأ(لوالا لوقاا) نالوق نيطامسثلاو تكن ؟ال |ىف سال با رخاوةلاةسوسولا ال ْ

 اذ_ه و هقالاحالو از زي ن وكب الئذلاو زيتا ىف ل [1اوزيدتملا ةهنالث م است ىل- .ءةلقملا ةوسقلا يد | 0

 اذن هو هي لوقل' ةحص ىلعت ءاف ةرثكلا لد :الدلا لو هبلوةلاداسق ىلعةتبل !ل_لدلا مقي )ثلاثا مسقلا |
 ْ ناو دك الملا مهف ةسداقلتاسناسورلاملاع نم سقم ةر ءاط تناكنا حاوزالا ذهن حاورالاب ىعتااوش | ا

 نع لو ذاذه تح رعاذانيطامشأ ا مهفتالظلا لزانمودا جالا لاعورورمثلا ىلا ةعاد ة شيخ تناك

 لهذا! ثيبخ ىناعوزرهوجود ليندا لخادىف جولولاىلا اتت انج نوكي" الن اطم كلاريدقتلا أذ |
 حاوزالا كل نمش قل تأ ىف ريدقتلا اذه ىلء دع الف كل ذك اضيأ ةمئاسنالا سفنلاو ةرسشلا ىلع لوب |

 الانهخا تالا اذ _هىفءانغلا ضدي ركذو ةسناسالاسفنلار هوح ىلا لم رطامالاو سو اسولا نماعاؤنأ |

 نه حوررتب دت ىفاوم ل ةثاطلكو فئاوط ىدهذع وألا ةفل 0 ؛ رمددا | ةتقطاما |صوفتا نأ وهواس.ناب |

1١ 

 هيما

 م



 نا

 لافو) ىكانعتدلوق + لءأه تاو داو ىنهع ضاخو هلع صاسلاةيو قيضملاو تدبملاك اناكمو بنشملاو
 ناطلس نم مكيلع ىلناك امو كفل اف مكسص:دعوو ناحا دعو قدعو هنا تا مالا طق ناطسستتلا

 | ترفك ىلا "رصف نآامو مك رممعان ا أمم بفن اا واو ىنومولئالف ىل حب ,كحسس و مكتوعدنأالا

 ءاسورلا نيب تءقو ىتلا ةرظاسنملار كذا ل ىلاعتهنا ملعا (ميلأ ب ادع مهل نيااظل انا لبق نم ىنوقك رمش اع
 لاقف سنالا٠ نمهعامشانيبو ناطمسثأ !نيب تعقو ىتاا ةرطال انا عذدرأ سنالا ةرغ كح ن نم عابتالاو

 أ تقرمسةملا لاه .(لوالا) ه 0 ١1و الا ىذقاملناطمسشلا لاهو ىلاعت
 راخنلا ف موةيف هعب رقتو سلبا مولى راثلا لهأ ذخ ا رانلا فراشلا لهأو ةنلسا ىف ةنملا لهأ عشا اذا
 هلوقنمدارملانا (ىاشاا) مالا ىذقاملناطم_ثلا لاهو هلوةب هنع هتااريخا ام لوقيو امطخ مهن امف
 ةنلا ىف نيعيطا ا رارقتسا ةماسقاا ىلهأ سمأرآ نال ىلو أل زثالا لوةلاو ةيساحملاتضةنااملمالا ىضق
 له أ نم قاسغلا نأ انمهذ نأ وهو(ثلاثلا ل وةلاو) كلذ دعب مال مودي مرانلا فنيرذاكل ار ارةّساو

 هتقولا كل د ممال اىضقاملهلوق نمدار [1!نوكي نأ دعبر الف خذا نول ديورانلا نمنوجو < ةالدلا

 ناط.ثلاامأو كلذ لمق له امماودال اهدعب ل_هالو ةريتءملا لاودحالا عطقنت تق ولا كلذ ف نال
 لمت مهسنرو نيط امس ثلا سر سرلياو دحاولا لو انت.ذ درغم ظفل ناطمشلا ظفا نال سدابا هيدار [ا

 ْ رفاكلا لوقب مهن ىضقو قلما هلل عجج اذا لو هيلع هللا ىلص نتا لوسر لاق دقو اهسال ىلوأ هملع ظفالا

 ْ ال4 هنولا و هنونأ.ةاناضأ ىذلاوه سلب الاودامانل عفشي نأ م-وأعفشين منوم ملا دجو دق

 ١ (لوالا) ث> ايم همفذ مك.ةفلخ أن مكنت دعوو قعا دعو متسهدءو هللا ناهلوقامأ لوقلا اذه لوي
 | مكت دعوو ,تص دعوا مكل فوق لاسعالا ىلعءاز او ثعبلاودو قاادعو مدعو ىلاعت هللا نأ دارأا
 | ةسفتكرودتنالو ةيوتدلالاوحألا هذه ىلا وعدت سفتلاّْامالكلاريرقتو كفا أذ كلذ ف الخ

 ا لهلار قياؤزمخ رح الاو لاها5 اهي بغربواملاوع دي هلقاو ين اسفنلا تال اوةيورخالا تأ داعساأ

 ١ لوق ىلع عد ماسك | ل دكسمو مصل بح وروكص هسفنىلائ ذلا ةفاضا بان نم قلادءوهلوق (ىاناا

 ْ الار قا مو.لادعو ريدقتلانوكي نيبرصبلا به ذم ىعو قا دولا م جدو ىءملاو نيافوكلا

 لأ نيهجو نمراعضاتي الاى (ثلاشلا ثحلا ) اديك ًاتردصللر/ذ خود  كدعوردقتتا نوكيوأ ى ودا

 | كلن ةلال دا كلذ فذحو مكتفلخ أقم ؟:دعوو كا ا ردقتلا نأ (لوالا)

 ناطيشلا دعو فزكذ هنالو ناس نامعلا» ارو سلوامنو ده اشي اوناكم مالدعولا كا ذقدص ىلءةللامحلا
ٍ 

 ىضتةي ذعولا م ١ د نه كم دعوو وفى نا (فاشلا)قاغت قادعو فق دصلا ىلع كيد لدف فالخألا

 ةوقاثأ باح الوز شع الورانالو ةنح الما مكج_:دعوو ريدقتلاو هلءالانوهفذدحو ان ان الوعذم

 ]ا اهبلا مك ئاو ىصاعملا ورفكل ا ىل-ع'كرهقاق رهقو طاستو ةنكمو ةردق ىأ ناطلس نم مكمل ع ىلنأك امو
 ناطاسلا سفح مءاعدإ# لس ءاذونودتلا لاه قيبتو سوسو ةلالشلا ىلا كا قاعدالا ىأ, توعد ناالا
 1 ىأ عطقنمءاةم_كأ هنا "ىدحولا لاقو برضلا الا مهتمعام م-هأ وق سذج نم مكحنوءدنأالا هلوتف

 ا! ىل_ءرغلا لج ىلع ناسنالاةر دقت ال قيقح“انئتسا انوهالا ةلك لاقين ان كع هناىدنعو مكتوعد نكن

 : اًذهفهمللا سواسولا ءاقلاب هيلقىف ةمعادلاة نبوة نوكي ةرانورمسةل اور هقلاب نوك ةران لاعالا نم ىلع

 ١ ناسفالا عي رمصتىل-ءهلةردقال ناطمثلا نا ىلءلدي دب الاوز_ه رهاظ نام طاستااعاونأن معو

 || ىنومولتالذ لاه غرو ثمل او ماوعلا هلو ب ا ءكحح هنءلقعلا ةلازا ىلعو ه-راوجو هئاضءأ عبو عت ىلعو

 و ا مهو جيتا 2182 ةسوسولاوءاعدلاالا ئمناك ام عب مكسفنااومولو

 ا ةرهاظلا لئالدلا ىل-_عىلوق مرام ىلااوةفالتالو لوب اورتغتالنا كبل اولان مناك ىلاعت

 هن الاهدل _هئلزتعملا تااق (ىلوالا ”هلتسملا) نام سمان , الا ىفو تاملا اذه ىق<ىلعال مكملعموللا ن ءراك

 ا انوا الؤ لاقي نأ بجول ىلاعت هللا ٠ نم ةصعملاورفكلا ناكحاواغلا (لوالا) ءامشا يلع كدت

 5 ماكس ده 1



3 

 يك . نضع داس ا مس مست هتيم هس
/ 
| 

 | مزه ادقو بصن عضوم ىفءاهل بال ًاطخوهر ءاهلا ىف ءز +اَناىل_ءأ هقاواونط» اهلامز < مهل سنو أ]

 | هنا ولان يرخحسحالا نأ الا هتصصا هج وركذ ىف فاكت ن منيب وهلا نمو هنمءانلا طوق 'هلبق مالا |
 || (ىلو الاهل ملا) لد اسمه. فو للسق ع نمفوَ يللا ١ هسنعةناكتس ىلا ست لاق مث ملعأ هاون دلع |

 || مكك ارشا.ترغ نءلاو يود سماها (لوالا ) نالوق هنف لبق نم ىنوةكرش اع ر مكى اهل وة ىف ام | ١
 || هلل اكد رم سم ليانوك نم عا الا كلراهدقتعين اك امد_#هنا ىسءملاو ةعاطلا ىف ىلامعت هللا عم ىاا | ا

 اكترشلا لام أ فاطيسلا نوط اوك مسا ىنءلانوك وأ هب رذكسصو ماعلا اذهربدتفىلاعت | ْ

 َناىعملاَّناءاَرغاالوقوعو (ىناثلاو ) .كارسشالاب دارملاود اذ هوريملا لاعأ فهتت'نوءطددقاوناك |
 اعانالا د وا ارفكل -.ةهرفكنك هنا نعملاو كرفكل سنك . هين ؟ىذلا هللا, تر فكنا لاه س دلتا 5

 نع :و لوالاريسفتااب مظتنيامغا مالكي !!ثاللوالاو»ل واو نم عسض وأااذه»ىف امهلوقي دارا وك 1

 ]| ىف لد ديك رك ع اريث اال لوي هن ”اكري دق او ىناشل اريسفتلا ىلعمظتنم مالكسلا اضيأ لاقي نأ 1

 بينااذ_متشقلل لبتلام زلالاو ى رخاةسوسو سدى :رفكن اك امو رفكلاى جمقد نألبق .5ترفذ ١

 | باذع مهل نيماطلاّناهلوق امأ مالكسلا مظنني رب ريدهتاا اذهىلعو ةوسولا ىوسرخ !*ىث :رنكلا يف عوترلا 000

 كلذ ن روكسي نأاضي أد ءيالو مالك-١١ اذه ليك مت سداب !مالكن أو لوز ءهقامالكهنارهظالاف ميلأ | ١

 يب سي ع نءرافكلا كٌءاوا عامطال اعطق سلب امالك هه ةب نم | 7 ١

 -.قو (مالسس هيف مهتبحت معبر نذان ايف ني دلاخر ان الا ات نم ىر 2 تانج تاواصلا اولعواونم 1

 1 وجا رمش ةريثكلا هوجو نمءامششالا لا وحأج رش ىف غلاب امل ىلا عت هلا لءا(ىلوالا "للا)ناتلئسم | ظ

 أ يلا ةصلاملا ةعفنملاف م ظمأ ,ةنئزش .ةيئاد ةسضلات ةعيانا تركن نأ ت4 با 1 تفرع دقرءادعسلا | 1

 ْ ةمئادامنوكتراسمالا انش ن رم ىرت تانج تاملاسلا اولعو او:مآنيذلا لش دأو ىلا_ةنهاوق:ةراشالا |

 ىلاعت هللا ن ذاب تاصداغا عفانملا كلذ ناامهدحأ نيهدجو ْنَم لصدح من يظعتلاو مق نيدلاخ هلوقب هيلاريشأ |

 ْ | ناك اين و.عتكل ماو ةساكلا هج اضم بخ يتسع ون رانا 5 |

 ْ لاهاك ةملكلا هذوماضيأ مهيب < ميسحرلا برلاو م تسيل مالس باب لكنم مويلع نولخ ديدكئالماو | 00

 ايدلات اف ؟نماواس مهما دارما ثارهظالاو ةمالسلا نم ندم مال سلاَنا لعاو ل ||

 نم نم ةمالسل'َنافا ارلاغام قة دصأ ام اقع ومهو اوموع عا وأراهماقسأو اهءال [نوتفو ااهئارعس

 ظ ةينامورا ةسملابزوذا هن صال دعبل اذا سلمنا منع نمةساغلا ةماعلا ءاسجالا ا 1

 ٍْ هدبه ىلعو انآ مولخ دأو ىنعم ىلءاونمآن يذلا لخ دأو نس اساأرق(ةيئااثلا هلمسملا) ةيكلمللا ةداعسلاو | ا

 | نذانم_مويح كب الا نا قعدمسهم رنذاب مالسا بيف مودم ىأهدعتاع قلعشمم عرنذاب هلوةفةءارقلا |

 قوتءاعدلاىفاهعر ور تدان اهلصأ ةيمطةر شك ةسط: هلك ال_ةمهللا برمض ف كرت لأ م ىلا هوقاعد |
: 

 . ةشمخ د ةرعشلا هديمح ةلك لثمونورك دام معاعل سانلل لاثم ءال انهن" ف دان رك تامل اهلكا | 0

 ١ وخلال اواو ءامةشالا لاو حرشا ل للاعت هنالعا (رارقنماهلام ضرالا قوذن تا

 اركذ قاستءتاليعأ قاوالاهعدملا) رت اسم هو لما [ذ _هوهو ن.ىقلانيذه م 2 قلاش نيالا ا

 ا كل دو ةديطاهتوك ةرح يشاا كلتا ( (ىلدالا ةفصلاف) اهمةيمطلا ةماكداا ه5 منة هرأتافصب ةفوصو٠ةرصم ظ

 اهنوك اهئااثو ةحئارلا ةيبطان توك اهءنانثو لكشلاو ةرودااورظذملا ةسطاموك اهدخأ ار ومأل محي | ْ

 ا

 قعد ةعفنلا تس ةدطابنوك اهعارو ةباطتسمةديذا نوكلت اهنمةداوأملا هكاوفل' نا ىئ»د ةرث !!ةسط | 0

 | هوجولا هذه ع و ىلع ةسط ةرصشدلوق لج بع وام عافتنالا م انمب كلذكم اهلك أ ذل: اهتا تسلا

 عالقنالا نم نمآق انزع ار أ تان” اهام أ اوق( ةمئاثلا ةفصااو) بطل: لا.كسص لص اهءاقجاّنال |
 ناكناوو هذ ءاضقأ الاوضاع :الا شرعم ىف ناك اذا بمطلائش *ا'نال كلذو ءا هاو لاوزلاو عاطقنالاو |

 تا افابنم ءلءاذاامأ كاتشناو ةاوز ناففوذنإ بيتس نانا لشي لالالا دج زيسمسل الا ا

 مو سسك سوسو يساب# ست هه. _ىح مدس حل كاسم مسيل

١ 



 ان
 همه ا

 ' حرفا ةفوصوم لااهقالا 1 ا قالخال ا ةنسح تركيةيرابابلا سوغ !انمعو "ةانانءرةيوامسلا حاورالا

 نوكماهنمىرخ ' ةفئاطز دي وا. عملا حاورالا نمنيعمحئرىلا ةيسةنمن وكت ىهو مالا ةلوهسو ريشلاو |
 نم زور لة نم نركت هورونالا نم ره, ةالامملامدسعو ةلغلا و5 وااو :د حلا, ةفوصؤم

 | عورةلاكو*هل_ماخلا مك اةنااكر ىراسعتلا' حورلا كلذإدالواناكهب رشا حاورالاءذعوةيواعلاحاورالا !
 تاماهاالا اه._هذهت ىبلا ىهر اه اص :ىلا اهدا ؟ز اىلوَدىقلا ىف ىواعسلا ح ورلاكلذو انهماع ةعّوفتملا

 حوورلا كاذاّنا كشالو ماستلا عابلط ايىواعتلاح ورلا كا ذ نو هنا وناكء امد .ةااو ةظقيلاو مونلا ىتلاح |

 اذه حور س:+ نمنوكد:اهرمسأب ىف و ةراثك عاشو ةريثك بعش ع و.ةمااو لال ل ىهىتلا ىواعسلا
 ةيساما لاعؤالاو اهم ةَقْثاللا لاعال ا ىل_ءاضهداعضعد زيعب اهتسناسجشو اهتلك اشهءىل-ال ىهوناننالا |
 تناكناو ماهلالاب امص ةناعالا كل :تناكو كنئالم تناك ة بط ةره اط ةريسخ تناكنااسنام اهمئابطا |
 اضدأ ءالعلا شءدرك ذو ةسوسولاه اسم هناعالا كل تناكونيطا. دك تنا لاعالا هك ,ةةشبش ةررش |

 تافصلا كل ىف تد :وقاملادبأ تةرافاذا ال |اروالارةيرشإل سوينا ذا ديان دام-اهسفإ

 نديىف ةقراغملا سفنلا كلذ ةلك اثم ىرخا سفن تثدح اذافاهف تانكو نادءالا كل ىف اهتبستك ١ ىلا |
 ةلك اشأ | بيد: قاعت عون ند.لا !ذهنيبو ةقراشملا سم !كإَ:نمب ث دح ةقر اهفأ أ س ةئلا كلت ن ديل لك ع
 اذهب دي دش قلعت ةقرافا ا سفنا | كلئاري هدف ةقر اذا سف ل1 كلة اانث دب تاك امنييون ديلا اذه نيب هلصاخلا |
 اهلاعفأ ىلع اهل ةدضاعمون ديلا !ذ_ مم اعتملا ض تا 4 واهس ةقراقلا هناا كالتريتصتو ندسبلا

 بانى ناكنا داماهلا كلذ ناكتاكرملا وردنا باونأى ىئدملا اذه ناكنا ع 14 املا هذهيبساهلا ؤزحاوأ

 زيمملاو ةم سلع نع ريم ةيس دقرها وج تاسئادلوقلا ىلءاسعي ر فت لة هوو ديف جو نا هناا

 ش ىلءاعامشااوركش نأ مها سافة_ةسالفلا ءامدق دنءرو مم مالك ةثيدللاو ةرهاطلاحاورالاب لوقلاو

 دا طال ةالئلبا جنا 1 مكر قالا ل وتل يلع «ةيريعسام

 ب * لعأ ب اق و دعيت فرع يهجم ولا 56 َه ارجالا |

 ىفةفبطألا ماسجالا نم ةريثك ع اون ذوفن دعبتسي فدكف كل :لقعاذاف ندملا قع لخ ادؤذسغن هنا |

 مسديهسل | نهدو درولا قرو ف ىرسيدرولا*امو مشل مرح ىف ىرمدب رانا! مرح ناس كاندلا ادهلخادأ

 ١ لوذعلا هل تال هأ نمط امشلاو ّنيلس'ت تابئاب لوقل'نأ انرّوقاعر هظفانههاذكن مدعسلا منسف ىرخ ْ

 لوقلاناتدن املوة_:طفاا للقو لس وحلا ةصينت نءالا سلراكس الا ىل_عرارصال ناو لث الدإ' هلاعم الو

ا ادد ىلع دكالملا لاش نأ لوالاو قحالا لوق:“ "ل1 ان نك نيطامشلاا ١
 روغلان ”نوقواذم لول

 اذهو موعسأ ار ان ن نء لبق نمهانةاخ ناحلاو ىلاعت هلا لاه 5 بهللاو ناخ دل ا نم نوقواسخم نيطاسشلاو ظ

 ىل_ه اشنعد رش باص نمو دع. ةننأ قلك !ان يلب فيك ةفسالفلا» ءامد" :لنعتارومشملا نم مالكلا | ظ

 بنس مولماضدأ وهو مكفنأ اونولو نوجمات واف ناطمسٌلا لاق مل(كىاشلا لاؤساا) مو هلع هللا |

 مكنال هيلع مكسفتأ اومولو ٌملعفام ىلع ىنومولت الف كل ذي دار ب اواو :لاءاسبلا ةسو دولا كلت قع همادقا | ظ
 نمو كش رص عان أم لاق هناناطمشلا ن ءةناكس ىلاعت هللا لاه من ُ مكلىلاهت هللاةباده هو واع مدع

 1 ىلارعالا نبا لاه كد ةنمالو مكشنغعدي رس الع نبا لاق (نلوالا "هلك ل1) نا: لاسم هسفو7 رسم

 4 4ك -ةءاهتحرصاوهانوغاو لاهو ثاغتنما ادانالفخ رصلا-ةبثع غأا حارسدملاو ثدغتسملا خراتصلا| |

 ءاّرفلا لاق بايو نن ىو شالا ةءارق ىهو د اولا لاقءابلا نال حرس هزه 5 (ةيئاثلا ةهلشسملا) |

 هده "هله ةذفاخ ىنرصءهلوقىف* الانا نط هلءلو مهلا نع مهن مسن 4 "لق هناف 2 زفلاماعو نءاهاعلو 1

 | ىلونام لون لوق «.ةاو.هومدا ىرتامو لاه كلذ. نم ةجراخ م امان ءابلا الأخ اذهو ةماكلا ا

 دم مسخ

 هلهنو



 ا

 امو ايمان يظل وح لل + :0ر سرطان لا ءذهركذ ىفءاضقتمالاو اعتدت! ىوضاعةداكان ا

 || ةفأرلاو ةجرلا + ف ل ديوهللا و هلع ىلع ةقهشااو ماسلا هءلع هلوقاهعمعو ةرشثكماسقأ ىيفىلامااعوتلا ١

 كاسح الاب :ءانسالا هلياقمو ممتع رمل جدو اريمللا لاصياىف ىىسلاو بونذلا ع نءزوامضلاو مذصا او 0

 1 | ناك لكنا الا َناف ىل_هتدتنا ةفرعمةرصش نم ةتام”عورف ىف هو ةرهانم .ريغاضإ ماسة الآ هذهو | د
 | هلؤق ىون( ةعبارلا ةفضل ا امأو) ل ذفأق ى ردا وك اختم وحالاءزهتناكىلاهتهللاةفرعم الغنا ١

 4 رد رش ال ةناعسش راع هال ٠ نم ةفدا اذهب ىلوأ ةرصشل اهذوف اهبر نذانزم- لكاماك قوت ىلاعت | ٍِ

 ضرأ قى ةفر هما رن حوسررت 7 اف باسملا نء كاذب الس: مااواهلو م ىف ٌدرْثْو ولاو>الاهذواة بوم |

 نيذلا لاق اك ةمكط اب هعاسض“ نوكأ راهمالاىلو اياوزي_ةعاف لاق امك“ ةريسعلابو رظننوكمنا _

 هللءادهش ُّط -ةلابزيماَوقاونوكل اق كب ا وصااوود- داانهنةطنو هنس- ان وعشت لوقلا نو» ١

 ةقرعملا ةر كش خور ناك اكن انالا اذهو مكسفنأ ىلعؤلو قلل اولوق مالسلاا هيلع لاقتو مكس سه: أ ىلعوأ
 اني .ع رمصتق ب ايلا اذه ىف لغو ع رورتل !هدنعزاتا ”الاهذهروهظ ناكل ك او ىوقأ هبلق رض

 اذهفدل.ق ىلاعت هلا ىأر دق ناكدقوال أي. ىربالريصبف هيف هيقرت مظءاسجرو هيف قالا ظ>الأبسشا اظحالا|

 تاماهاالا ىلا ةراشا هان رذاخاضيأفو مب رن ذايزيح لك اهلك نوت ىلاعتو هناحس وق نفق ااوهأ

 ْ حو ةلغانو نيس لك ىف اهتم دعص» لازم ال مث حاورالار هاوس ىف لد < ىتأ !ةمناحورلا تاكدلملاو ةناتغنلا |

 هقمقد همفف مرن ذاب هلوقامأوةز رمشلا لح رثك لاذتو ءاكيو ع وشخو عوضخو ملاص لعو بط مالك |

 تمد ن نءاهب ناس الا حرفي دق ةيلاسعلا تاجردلاو ةئساالاوحال اهده لوصتح دس« َتالكلذو ةسع أ

 نوكمش كِل ةدشعو ىلوملا نما. ثيح نمانبب حوف انو ىه وم تين نمابهي حرفي الف قرتي دقو ىح ىه |

 ىناقلاب لاه مد نافر ءلل افرعل ارث نم نيققحلا نبل تار 2
 ناسلاو» ا-ريث ىذلاريرقتلا !ذ مير هظدةف لوصولا لضم دقن فور عمال لب تافر ءلل ال ن اقر عل ارثا

 لالا: :رضدو سدقلا لاعىلا داه لاثمباّكلا اذه ىف ىلاعت هلله ر ذىداالاثملااذدّنا هن

 ريرغت ف مسهضعب رك ذو بمص عمم هنأ ةجرلاو ءاد_ةهالادب نع ىلاعت هللا لأ نق ءايربكلا !تاهتدارمو | ْ ١ ١

 نأ قمسستال ةرصشلاّن ال ةرح بلان ناميال ا ىلاعتو هناحس هبا لمان ا لاق هب سب الام الك لاثما اذه ٠
 ءايشأهئالثالا جيالناممالا كلذك ةيلاع ناصغأو منان لسصأو خخسار قرع انما غال رمالا

 بدذف فاشكتلا باص لاق( اعلا هلكسملا) لعأ هلاونا ديالا لعو تا سالاب لوقو بالا ىف ة ةئرعم | د
 هوقلري فتوهو ةببام ةرصكة با ةلكلم -ريدقتلا ورضع بوصامنا (لالا ) ناه+وةدسط ةلك هلوقا 0
 الم اهلعج ىئدعالثم ةسط ةلكب ربذ ىأ برضد ةلكو المسمن نأز زوو لاق (ىاثلا) الثمهتتابرعض | 0

 دقسعلا لج باص لاه (ثااثلا ) ةسيامةرصشكى هرب دقتلاو فوذحم أ دتي مريخ ةسبط ةرصشك .هلوقو ||
 ةرع“ لئم عع ث دخلا ل 2 ىفيةرحشل هلوق ف فاكتا او ناد فمع ةلكهلوق ل« < نأ هجوالاَناَنظأ 0

 ١ ١ لزئعأا ىش ةبمطأ 5 رمذلاو هللاالا هلاال لوق ىف ه ةسطلا ةماكلا سامع نبا لاق (ةئلاثلا ةلكسملا ( ةمط | ( ١

 نيتلاةرشو "لذا اراملا ةدمط ةرك“ 5 رهن لكحا م 17 فاشكلاس حاس لاو نيرثكالالوقىف ا

 هذهلصأ ىأ اهلصأ اهبلعمالكلا ةلالدلا.ه رتصز م هناالا رف اةرمطةرصش د ارأو نامرلاو بنعلاو | ظ ش
 ءايم-وو5 لالعو ؛ 'ل املك تالءاوولادار :اىءاسنلا فاه ع يع داتا ةدطلا ةرصمشلا | :

 لاقفنيلا اذ_هريسفتىف اوفاتخاو نيس لكحا.:م لك و يامواهرم ىأاهلكا ةر مثلا هذ هىأق ونا
 ماك ١النأترذن لابقف سارع ننال لع رحاج أ ةمساهمارممد ىلا عاج نيد الروم ةتبس ساسمعبا |

 لا نا راورعا ع لا ني- لكابهاك ا قؤت ىلا-«ةةلوق الت وروشأ ةتسنيملا لاق نيس قس حتأ ْ
 لاقو نارهش "لذفاا ءاعطا ةذمّتال نارمش بيسملا نب د_معسلاكو :رملا لمت ماعلا ىلا ماجا ان .ةرصشلا ()
 | تااط اهاكنامزالا نيوتن !نييلسا نأ ىلا نوي ذيتغلل| له نماندهاسش ن معيب حاجا | |
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 أ (ةثلاثلا ةفدلاو ) هيزوفلا تنس رورسسلا لمككو هنادجوب حرفلا مظعي هناف ىضقنيالو لوزيال ئاد
 ظ ناصغالا عافتراّنا لالا نيهجو نم ةرشلا كإ لاح لاكىلء ل ديف صولا اًذهوءام-لا ىف اهعرذو هلوق
 ةعمت هم ةدعاصتم تناك ىتءاملاىفاشلاو قىورعلا خ وسرو لالا تاث ىل_ءلديدعامتلا فاو

 تتاوشلا ع. نعةسا ةرهاط ةمقن اهتارش تناكف بالا تارو ذاهو ضرالاتانوفع نعة دعب تناك
 أهذ-م ةفوصومت اك ةروك ذملا ةرصشل نا دارملاواممرنذاءزمح لك اهاك ١و هلوق (ةعبارلا ةفصلاو)
 اهرا نوكب ىتااراصمالا لثمنوكتالو تاهوالا لكف ةتادةرضاح نوكتنا ديال اّمارمتَّنا ىشو ةهغسدلا

 أمي ركلا باكا اذهىفىلاعت هقااعرك ذ ىلا ةر عدلا هذه رشا ذوف ضءدنو دتاهوالا ضعن ىف ارضاح
 هنكما ىتملقاعلاّنأو ةيظعنوكت نأ ب ةرحش اهذه لثم لصع ىف ة..ءرلاّنا ةرورمضلاب مولءملا نمو

 || ةنرهملوقتفاذه تفرعاذا اهم زوفلا ف لهاست نأو اهنعلفاغتي نأ هلزوال هنافاهكلم واول ص
 ةغمااامأ عب مالا تافسلا هذه ىف ةرصشأ| هذه همكت هتعاطو هم دخ ىفو هتيم ىف ارغ:سالاو ىلاعت هلقا

 ةذللاّت الكل ْدو ف رقملاوذ_هالإةةمقلسا ىف ذي ذلالو ب طال لوقن لب هل_صاح ىهف ةدمط امن .وكى شو ىلوالا

 لجالفندلا ازا الم سهأ ةهكافلا كإئْلارداّنال تاصحام !ةنمعملا ةهك اذا !لوانتي "هل _مانملا

 خورلاو ةقطتلا سفالارهود تالا ا انههو ةمظعأ ا ةذالا كلت تاس ةمسانملاو ة.ءالملا كلت لوصس
 ةذيذأ ةفرعملا هذه نوكي نأ بجوف هب حاهتبالا ف قارغتسالاو هتبمو ىل هللا ةقرعمالا سدل ةمسدقلا

 قارشا سب ست داخلاةذالا نمالاح ”لتأنوكتنأ ب ةهك افلا لاردانملداحلاةذالا ل وق: لباد

 1 هكر دمريستاغا ةسو ل !تاكردملاّن ا (اهدحأ ٠) وجو نمتوافتلا اذهناس وهللا ةفرعع سفنلارهوح |

 | ساحل ارهوس قف ذهغ:سو سه ارهوج َنا لاقي نأ اَمأف طق سو ىلا مطسقالب ساسملا مطستلا بسب |
 راض قارعشالا كل ذورونلا كل ذو ىلاعت هللا ةفرعخانههاما اهلا دن عنتم ماسس> الاّثال كل ذ سعالا سداف

 لدق تناكىتااسةئلاري-غريصتقارمشالا كل ل وصح دنع سفنلاناكو هياد_كم سفنلا رهو ىفابراس
 هك افااءذاذ_ةلالا فن اذ رفاق( ىناشأا هج ولاو) نيباما نيب ميظعو رفاد_نققارمثألا كلذ لَو -

 مولءملاو ةيسدّقلا سةناارهوسوه كردااا:ههو صوصخما ماطلاوه سوس 'وةنئاذلا ةوةااوهلردملا

 ىلا نيتذالا ىداةم_:نوكت نأ بح وف همارك او هلالج تامطو هلالج ىل+ قل تاذوه هن روعشااو
 ةهك افلا ل وانتب ةلصااةذالاّتاقرفلاىف (ثلاشلا هجولا ) رخالاىلا نيكردملادجأ ةبنكىرخالا |

 هناف هلالحو قا لاه ام ًاريغَتلا ةدي دش هل اصتسالا ةعب رسة سفك امال ل ال1 ىفتلاز تاصح الك ةدمامأا
 ميظعلا قرفلارهظفريغتلا عندماضيأ ةداعسلا كلل واس ف:لارهوجدا دعت ساو لة بتلاوريغتلا عمم

 أ هذهب لتكيلف ةمه انت ريغءوجو نعنوكسسي نأ برقب نبءونلا يب قرفلا نا لدعاو هولا اذسه نم
 لصالا ةّنانثةرصشأ هذه نوكىهو ةءناشلا ةذصا !امأو اهراس ىلع ميلسأ ١ لّقعلل اهسنت ةثالثل امو بولا

 | سفنا اردو ةخءارةرحلا هذه قورعّنال كاذو لك او ى وق ىلاعأ هلل' ةفرعم رع ىف ةفصل اهذوف
 ْ خوسرلا اذه :دءاضبأو انها اوريغتلا نعدعب داسفااو نوكلا!نعدّرتر هو جرهواا ادهو ةيسدقلا

 | كل ذوروهظا أد يمورونا ارون هنااذ ىف هناصس هنوكمزاول ن ءىلتأ ١ اذهو ىلا عت هنقا لال ىلةنموهاسمنا
 ءانفل'وريغتلاو هتاَغَض عمجب ف دوجولا بح اووهن اذادو بولا باو هن اس هنال هلاوزالقع عساتعامم

 هذهالا ت دنا لصال اهم انا وكب ةفودوملا ةرصشأ انا تثف هقسس ىف لا عنا اولذأاو لاوزلاو لدمتلاو
 نامدغأ اهل ةفرعملا ةرصْمَنا ملعا وءاعملا ف اهءرقنوك. ثءمامن وك رشا اءذها(ةئل هااةفصا )3 رصهشلا

 ةريثك ماسقأ ىهف لوقالا ع وتلاامأ ىلا عسا لاعلاءا اودى ةدعاسص نامغاو ىهاالالاعلا٠ اوه ىف :دعاص
 حاورالا ملاع ىفىلامعت هللا ةذرعم لالدىف لمأتلا هنبف لخ ديو هللا سه ال ميظعلا مال! هملع هوقاو مدعو

 ةيح دف لخديو ىلفسلالاعلا لا و-أقو بك اوكحعااو كالفالالاعلاو> فو داس-الالاعىفو |

 | عاطقتالاو ىلاعت هللا ىلع ةماكللا,داسقعالاو ىلاهت هلنارك ذ ىلع ةبظاوملاو ىلاعن هللا ىلا قوشأ او ىلاءتهقنا

1 

ْ 



 ١ 0 ارا ا 0 1 وو ا

 | ريفا انا يعذةرح . الارشفامناواهانا هنمايو هريق ىفاهيلع هللا هش ثي امندلا ةاملا ىف ةدامشلا ىلعع وادنم سابع |

 رافكلاّت اى 5 د نيملاظلا هللا لضيو هلوقو ةرخ .”الا ماك ىف لخدواس.ندلا ماكس أن ع توملاب عطقنا تءلاّثال 1

 ا ىدهءاشن اى ءدءاشبامنهلنا لعشيو لوقو هل ض أ هنت اّرال كل ذ لاهتامتاو ىردنالاولاك مهرو.ة ىف اولد اذا

 و اوارذك هنلات مدن اولدن نيذلا ى ارت 10 آر ىلا عت هل وق« هتباا ل ءذىف هملع ضا رتعاال ولضأ *اسش نا 0

 0 ءاولذيلا د آدنآ هنن اواعجو رارقلا شب و اهنواصي مهجراوبلاراذم_وموق ْ

 ارك هللا تمعئ اول د, نيذلا ىلارت للاسقف دن الآ ءذهفرافكلالا وح فصو ىلا داع ىلاسعت هنا لعا (رانلا ٌ

 | هيلع هللا ىلصا د مهيف ثعب و ةعسلا ىف مهشدع لعجو نم" الا مرح ىلاعت هللا م مكسأ ثمح دك ىلءأ ف لزن 1 |

 | اولد, هلوق ( لوتالا عونلا) ةصيشلا لاعالا نماعاونأم نع ىح قات هلا عةمعتلاهذهردقاوفرءيرلسوا 9

 ركشلا موماع ب حوامل هلال ار فك هللا ةم_عنركشاول دين وكي :نانو< (لوالا) هوجو هفوارف 0 هللا ةمعأ | ُ
 سفناولدب مهما (ىناثلا واليد تولي وفك اىلار ك_كلااوريغ ممن اكفرفكلاب اونأم :!!كلتسسد ا

7 | 

 ا

 ْ (ثااك 2 )١ ةمعأ أن نمال دبه هممرفتتحللا نبق نبع ةنعنلا 3:81 لسا درك ل نيا كرت ةمحز ا
 1 هللا حام ) ىنإشلاعومااو ١ ناعالا ىلءر ةكلااوراتخافنآرقلاو لوسرلابم_مملع ثا ىلاعت ها | ظ ٍ ا

 ل ىلاعت هلوق +-:هورؤل موقو راب اءل-رلاةدلال_عااودو راو كارادم_عءوقاواسأو هلوقمم:ءىلاعت |

 ىأرا ارَماا سن 3َ اهواي م يس لاذ م محا ظ رمسك هن ال لدي مح عحراو لاراديداراوارواموق ٌمنكو أ

 هلسس نع اواضنلادادتأهقاول بو 2 ةصبقلا مهلاعأ نم - (تلاثلا عوتلا) هب مبرد وهوزقملا |

 ١ هللاناورغكن أ دهب مهئاركذ ارفك هللا ةمعتاولّدب .. مونع ىكح اىلاعت هنا(ىلوالا هلكسملا) لت امهمقو | ا

 | ءاكر رشا او ه امشالاداذنالا نمدارملاو لرغلاو ءاعس اجا هنمدار ااوادادنأ هلاول | |

 هلب اذ_ه ء ياو قوم ملع هب هللا من ااسمفاظح مان ضال اولعج مهن :ا١اهدحأ اهودسو لة< كيرمشلا اهوا ا

 || نور صب اوناكم ما !هثلان'و ةيدومعملا ف ملاعلا قلاخ نينو مانصالا نيباوكرش ماا هانثو انثاكرشلاذهو | |
 (ةيفاكلا ا ( ةالماموك-: كلوهكب رغال كل رمشال كس يما ىف مهلوقووهو هقناكرش 1 تاتن ا

 ءلكسملا) ”لضر هريغ ”لضأ نمءاماا مض:نوقاابلاو ”لضب ”لض نمءاملا فب اواءلورعو ا وريثكبا ارق ارق

 لوه#ععو لالدشلا ىلا ىدوب بيس نانو الاودامءّنال ةبقاعلا مال لس نع اواضمل هلو ماللا (هئلاغلا ظ

 ا ئرقاذاو نيه-ولا لمح هناف مضاأب ىرقاذا اذه مهريغاواضي كنثولااوذ تا نيذلا ىأ كمال نوكيتأ

 | دونصقللا نا ةبقاسعلامال ىف لوقلا ييضضو مهن لالستالو ديري لبنالةيشاملاوالألا ول0 د

 أماللا كد يح دلل اذهلظزاسجلا نمل ةسيعتملار ومال اد ةهباشمل دا قعملا اذهف دوف ََ
 ْ كريه افا اوعَتَم لق لاه ةبَعْلا لامع الا نمةهئالثلا عاونالا هذ منع ىلاسعت هللا ىحا مو ةنقاعلا ىف |

 أ ةرخ "الاف تاقعلا نم هيلا ل غيس ام ىلا بسناب هافانا تفيك انندأا ل هرفاكتلا لاس َنا دارملاورا:لاىلا ||
 مهنع هلا كح نيذلا عم باطالا اذهتااضنأو رانلا ىلا كرصمَنافاو عت دمت له لاه عملا اذهلفامعتو اهم ئ

 ميسم ةافاوعتل ىلاسعت هلوق نس مرج الذ ةريثك ىعذ ىفاسين دل ىف اوناك 'وافارفكمتاةمعن اولي مهنا | 000
 ١ ال اة ل ارذكب عمم لق هلوذكو ” ةساماول_عا ىلا هت هلوق هريظنو دب دهثلا عأ ىعسن ىهالا اذ_هورامنلاىلا 1 1 ١

 | ةينالعوا |رمس مهانقزراسم اودع و ةالصلا او اونم يذلا ىدابما لق) ىلءتةوقدانلا باحسن مل 3

 | دمع ولاو دي دنا لذدس ىلء ني رفاكلا سمأ ا لاهتلالعا (لالخالو هسف عال مويف اين 5

 ْ ظ ةنيئرلاملاو سفنلا ةدهاجما ف ةغلابملا وايثدلاب مده كريدي الا ءزهىفنينم رخام املا :دلام

 0 نينك الا اقتلالءانلا ا فب ن وقابلاو ءايلا ن وكسب ىدابعل ىءاسكلاو: ةزحأ ة(ىو
 ب محمل ا

|| 
 أ
 ا
 ا
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 ارامنوأ الما ةعاس لكفو تقو لكى اجب عد #فالي هنا نيس لك اهلك !قؤت هلوق نمدارملاو ترسصقمأ |

 عدس ىفا ماو عفتلا ةمااىلاةنسلانهرغ ةلااملعا وكر ماذا للان همف بدسلا وا ولاق اف صو ءانشوأ

 كاردانعاو دعب مسمن الاد الا طافاأ تادرم ةم نع ثلا ىفاواص أ ناوءالؤه لوقأو ةنسسلا تاعوأ

 اهريغ مأ لذا | ىه ةرصشلا كابن اىل اني ةجاحالو ةروك-ذملا تاغملا,ةرصشلا هذه فصو ىلا هئالدوسقمل

 ىىعسي لقاعلكا ىنرني ةفيرش ةرصن ةروك ذملا ميرالا تافصلان ةفودوملا ةرصشلاّنا ةرورضضلاب مل_عناناف

 ليصل !يواطمرءأ ةفدااءذهّنال نكي لو أ ايدل ف دوجو اول ناكءاوس هسفنلاهراخ داو اهكآمتو اهل ست
 مولعل سانلل لاثمالا هتلا برمضد و لاق ثرومالاب لعأ هللاو بايلا اذه نءاضب نيل اريسفويف مهفالتخاو

 ةضمما ةيلعلا ناعما نال اذ اعمل ريوصتو ربو ذتو مان ةدابز لاثمالا برضا نعل اوثوزك ذي

 كلتم_هولاو لاكناو سلا كرت تاسوسحنلانم اي وادامرك ذاذاف م_هولاو لاممللاو سملا اهلمةءال

 لثمو)ىلا.ةهلوقام وه بولطملا ىلالوصولاو مانلا مهلا هن ىله-و سوسحلا ىلءلوقعملا قطن اوةيءزانملا

 هللان لهذا ىف ةئيبملا ةرصشلا نا لعاف (رارقنماهلام نطرالا قوف نمتئدجا ة هةشيمخو رصشكا ةئيخةلكا

 هنالث تافعد >هفوصوم ةرصشب اهببسش ىلاعت هنا متاواهدلا سأرو تافاخماناونءو تاغ الا لوتث هناف

 ليقو ةثبش ةرصئاملأب ؛مودلا فصو لو هملع هننا ىلص هنال مول اهنا لا نم موف ةثيبخنوكتامن (اهلوا)
 لليصفتلااذهنالءاوْلوُدلا ةرصن اهنا لمقوراضملا نءاههفام ةرثكل لظنملا ةرصث اهنا ىلبقو ثا وكما اهنا
 ةرودلا!بس < نوكتدقو !تسحي نوكتدقو ةحأ ارا مدح ةشمخنوكد لق ردذلا نأ هملاةح امال

 نكن مناو تاغدل هذه لكل ةعماسملا ةرصشلاو ةريثكسلا تاضملا نعاهلاّتستا بسغن 107 اضاملاو

 تنتجاهلوق( ةيناثلا ةفصلاو) بولطملا ف اعفاناهب همسشتلا ناك ةفصا اةمواوم تن كاملانأالاةدوحو٠

 ثائدحالا َه ةقيشحو تاصوخ_سا تت اق عمو تدان" اهاضأهلوق لب اعمىف ةؤدلاهذهو ضرالا قوذنم

 ةجح هل سدا ىلا عت هللاب لرمشل كلذ كف قرعالو لصأ اهل سل هانعم ضرال ا قوذنم هلوثو اهلك ةماسادخأ

 سيل هنا ىعءملاو ةيناثلا ةفصال ةمقملاك ةفضلا هذهورارقنءاهلامهلوق (ةئااثلا ةفصااو)  ةوقالوت اشالو

 تران'رغض> ادوهف ةعبي دضعي ل ىذا! لوقلا اهم هان اث تد'كلوقك ارارقئشلاَرق لاقي رارقتسااهل

 ناضملاب ةفوصومامنوكنيبىلاعت هلال كلذو لاكتلاةياغف ةئيبللا ةماكنلا ةفصىفلاذملا اذ_هَنالعاو
 ةيلاانو .وك امأو ةشيخهلوةبةراششالا هاف راضاابةفوصوماهنوك امأ عفانألا لكن عةلاخو ةريثكلا

 هقلات يشب ىلاعتلوق «لعأ هقاور رق نم اهلام ضرالا قوف نم تنتججاهلوقب ة ااا هلاف عذانملا لكن ع

 هنالعا(ء اثيام هللا للعب و نيم اظنا هللا ”للذيوةرخأ الاىفواسن دإا 5 اللا ىف تناشلا لوةلاباونما نيدلا

 ْ تبان' لص اهلنوكيالنأ ةئيدفلا ةماكلا ةفصواش ان اهلص وكي نأ ةسافلا ةملكلا فص نينا ىلاعت
 تاب؛بجوبا_.دلا ةابحلا ف مهعرداصاا تباثلا لوقلا كلذ تاركذر ارتاهانوكمالو فتح و وكت لب

 || باوثلا ف تادثلا بو ةعاطلاو ةؤرعملا فتاشلاّن اناس دوصقةملاو ماع هاون تاسثو مهل هللا ةمارك
 ايندل ةالا ف تباما!لوقلاب هلوقوةما كلارا ونلا ىلعى أ هللا تشي هلوةف ىلا ه3 هلل ع نم ةماركلاو

 0 نيملانلا هلال بو لاهم مئاسندلاةامحلا ىف ازفاك ام لاح مهنعر د هي ناكىذلا تباثلا لوا انىأ 5 ةرخ .الافو

 7 ||| نوملاظلامهو ةشسللا ةملكل !باعصأ كلذ كف قسان عرفالو تبان نس[ اهل ناكأم ةثسفلا ةملكأ !!ّنااك ىنءن

 | : الاهذه ٌَناروهشملالوةلاوهورخ7 [لوق هنا الاىفو هءاوثب زوقلا نع [اسوستيو ةناماركن ع ةياويبهل شن

 || قلحا ىلع ءابا هتيسشتو لاؤسلاا دنعربقا!ىفقملا ةاك نم وما هللا نيةلتو ريشا !ىفنيكحجلملا لاو را دو
 | ||| ايدلا ةاخلا ىف تراشلا لوقااناونمآ نيذلا هنلا تشب هلوقىف لاه هنا ل_سو هملع هللا ىلسع”ىبناا نءو

 0 دع ىببنو مالسالا نيدو هاير. لوقف كن نمور دامو كب ر نمرمتلا ىف لاقي نوح لاه ريس“ 0

 1 مهةيطظا وم بدا ريشا ىف مهتنامنا ىلاعتهتناَن ناوهتداثلال وقال وقى ءاماا نمدارحلاو ,لسو هلع هللا ىلص

 1 0 ه ليوعوب تااكداعب ”ىلةءرب رق: مالكلا اد هاو لوقلا اذه ىلعاسينالا ةايما ىف

 كم تا 8 00 يحل

 7 5 1 ع 39 اقفل تنين ند 2326011001011 ]1 ]1 1 1١١ تدين 8 تدنيس. في ظ|1ظ2110ا77

/ : ' 
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 1 كلاي هلق ىلء افقاو ناك اجر ناسنالا نال دعباذ- خو ءاعملا سفن ن م هلأ ىلاهتهنا قاشلاو|

 رصنلاباذهاشمانمأ اذه ناك اذاو مبلعار ام ميغلا كل ذ ىري لبحلا كل ذ نم لزن ا ذاف هم لفسأ مب غلا

 | اذ_هةطساو تار غاوذو حرخ أ ىلا .غتهنا موق لاق (ثلاشلاثحأا ) اطار هنن عازتلا ناك

 هذ هنا | ىلعاذ ا مسبمال نيفاكملل ةطصتم ىنعملا اده ىفّنال كلذو ةداسعلا لمدس ىلع" ءامسلا نم لزتلاءاملا

 لية ةرنالا رادلا ىف ةئادلا ةمظعلا عفان اق بع اتملاو قاشملا اهامصع ىف لمت نأ بهل اقل عقانملا| ||
 تاذللا كرتب نأبف ةريقلا تاركا هذ هاابلطةذللاو ةحارلا كرتمءرملا ناك فال

 ( لان |ةرح الاف نك ءلكتلا لازال بسلا اذهاو ىلو ا ه.اقع نع ساختو ىلا عت هللا تا وثب زوفلل بوي دل

 | ثريض قامت لاهور موق لاكو نيملكتملا لوقاذه بدهلالو بعتربغن نماشا مش نفت لك لعت ا

 ةر ةءااةروسىفاهانرك ذ دقو ةض ةممالك :لعتملاوءابمأا نملزانلاءاملا ادع ةطساو عورزلاورأ 7

 عوددرلا ىلء اذبأ عر و راصثالا ىلع ل دام ىنءبلغالا ىف عّميتارُلا اطغا لوب أ لاق( عب ارلاثدلا
 نمدي حم اف ىلاصت لاغ(نيماللا تدلا) داس موي مق اوتاورق )انا هرق :نداو عن ةوتكتاسلاو | ا

 ٍدصق ات هنادوص:ىلاو انلاهزر نوكتْن أل جال تارْملا هذه رخام ا ىلاعت هنا داره او .كهزرتارؤلا |

 نسم ادصتاذاالااناسحانوكال ناسحالاّن ال نيفاكس ا | ىلا ةعفنملاوريخلا لاصيا تا رادع جلب 71 ١

 ىأقزرللنابب تارملا نمهلوق فاشكلأ بحاص لاق (سدانس ااثصاا) هيلا ن حملا ىلا عفتلا لاصبإ لعق |
 ىلعام_هنوأ لوءفملا نم لاحاه رو حرخأ لوع-ةمتارعلان ء”نوك:نازو<و ثار ةرهافزردبجرخأ | ا

 هلوق ىهو ( ةعبارلا ةجحعاامأ) مكلاهزر تارغلا ن «قزروربد-ةتااو قزر عم ىف هنال حرخ نم ردصملا |||

 ثحامم هيفو م العالاكر أا قر اوكا هنا انآ ٠ نمو ىلاعت هلو: هريظأو همأب ركل ىف ىرختأ كلفلا مكلرذتو ]|

 ْ ىلانعت هنال كل ذورصلا ىف ىراسملا ' "فلاَذر وح ول لمكيأ انا نضرالا نم تبني عافتالاتا(لوالا تلا |

 بنانا ىلا تاقناذافرطا اذه ةمءنّنا ىتح ه.نأ نمر ع وتب ضرالا فارطأ نمنفرط لك ضخأ
 نة والاه! ىهوريلا نفسالا نكيال ل قالا اذه منا تاراغتلا قع رلارثكس كعلابو ضرالا نمر الا |
 لاسعأ نم ةنمؤسلا تدكرت نأ عم كلفلام 5 رذ-و ىعمام ىل تاق الا.دهىف ةروك ذا كلفلا ىهدرحلا ]||

 ىذانقلا باح دق ةلزتغا |تهذم ىلعألا و لاؤسالذ ىلا عت هلا ناش دبعل !لعفَّن'انلوق ىلع ءامأانلقداعلا ||
 تال ؟الارتاسو دي دانلا فاح الولو غنا بمكرت نكمي نم تا ةبلسلاراصئالا قاش ىلا هئاالول لاق هنعأ|
 1 جا نال. همن اةيغتم لوكا لا يش ىلاسق اإل ولو هو دي فرك دانعلا ةفن هرعتالولو ||
 دوام قيل |نم اهيق عجور اهنالا عسو هنأ الواواهذ هيوقلاثاك راق ابو حابرلا ىلاعت هقاحالولو ةنمقسلا ||| :

 ٌ هدهارندملاوفولاوحالاهذ-هاق ئاىلناوهىلاعت هنا ل جالراصف نها عافتنالا عق ةراملابف سلا ى رد!

 | تاله سم أ ىلازيضستلا كلذ فاض أ ىلاعت هنا (ىناسثلا ثدحلا) هد "0 0 رذملاورومالا |[

 امنا ةوقرعاظ ىلءهلب- نم مهنمو هنأش اا ىظعتاذكيمأ لاهي اةياغاو لق دنأ فصوناناق يلا كالا || 1

 كاذلا (ثلاثلا ك ثححلا )هانركذ ام ىلا عجار هولا اذه قو نوك نكهلل رق: نأ ءاندرأاذاءئشلانسعأ]|
 ا ناو سهل ”اكوانض حالاا هب مشي اكماملاه بو ىلع ىرح تاكا هنأ ىنعملاو زا .تابهريضستقت ادانإلا نم ٍإ

 ( رجال تاءارزلا دب عفتتيا اقر ىلا ءامثالعاو راالام ل ارذمو ىلاءت هلو5 (ةسماخلا ةحخلا) هلرذ هع“ 1

 ءاماضأو تاينلاو عرزلا عضا :ىلا اهتمءاملا تدفق و.علاور اهنال اريجقسي ىلا ىلع هماعث | ىلاعت 5 ا
 ننمشلا مكارضتنو هلوق (ةعباسلاو ةسسدا بلا ةحخا)ر اهخالا ايموه مهلا اذهل حلاصااو برشلل لصيالر لا | 1

 رهسقلا لعجو هلوقاهنم تابآ ىف ىلاعت هللا ه هرك د دقو ماغءرمقااو سعش )اء عافتالاّنا لءاو نيب ”اذرمقلاوأ ]|

 | اهارساهف لغحق هلوقامتءو نايسس# ره_ةااونيعثلاهلوقاتمو احا رسب سعشلا لعج و ارو نوه

 دوي ةغللا ىف بودلا ىي عض نيب ”ادهلوقو ار قر مقلاو ءابضنسعشلا لد ىذااوهو هلوقان نمو اريئءارقد

 ( نعدت بدو دزز لاه ةوقفإذهانرذ فدا ووو اناد بأ هريأ الاقي :دوسيت ءاحؤوقم )1 009 كلا |[
 إ

 ار 64



18 

 1 فو د مال اناوب نوكب نأزو<لوالا ناهجواو#ةيدلوق ىف( ةيناثلا هلكسا) بصنااىلا كوخ

 زو ىلاثلا اومذنيو:ال_ملا اوعشاوةفن أو ةالصا!اومقأ اوئمآنيذلا ىدا.هالق هريد_-ة: لوقااوه ظ
 فدحزاعامعاوا رع برمذ.أ دب زالق كلوقك اوهقبل ىرمالا مال هنئمافو ذد كال وما مأ وهنوكينأ |

 نعءعارفلادعبناسنالاّت ا(ةثلاثلا لكس )زم ةالصلااوههءادشا لا .ةواو هنم ضوعلق هلوقّنالماللا | ظ

 ةالدا| ىف دومءملا ةم د اهلغش بدق س ذئااامأ هلام و أ ةسف:ىفالا* ئدى فّرمهثلا ىلعهلةردقال نامعالا | 1

 ةالصااو ناعالا ىهو ةريتعملا تاعاطلا ىهتث الثا ءذهذ ىلاعت هللا ةعاطىف لذبءلا ىلا هفرمص بف لاملاامأو |

 نوم#:و بءغلاب نوم مؤ نيذلا ىلاعت هلوقىفهانركذ هثالثاارومالا هذه ىف لاقي نأ بع اممامتوةاكرلاو

 َنالامارج نوكيال قزرلا نأ ىلع دناة الا ةلزتمملا تلاه( ةعبارلا هل ثملا) نوقف مهانقزراممو ةالدلا |

 سيل قزرلاّن انيق حو دمعمار لان م قافنالا نمعيثالو ح و دمم قزرلا نمقامفن الانا ىلسع تادادن الا |

 1 نآاهدح هوو ةنالعوا رس هلوق باصتنا ىف (ةماسخلا هلسملالا رام مالكلا اذه ررقتٌرمدقو مار |

 .ةسالعو «رمس تو ىأ فرظا | ىلعاهن انو ني: لعمو نب ”رسسم دع ةمن العو ”رمس ىو ذ ىا لالا ىلع نوكم |

 : | ىلاعت هناهعاو بج اولا نالعاو عومالا٠ ءافخ ا دارملاو ةينالع قاضناو رس قافن ا ىأرد هلا ىلغاهتلاثو |

 أ عببلاةديسعوب لاه لالخالو همف عببال موي أي نأل بق نملاعتةاكزلاءاستياو ةالسصلا ةماختايرمأ امل
 ١ موب وهام | لئاقم لاق ةقداصالا ى هولا وال الخ تالا نمر دصموعو ةلاخما لال ناو ءادما اامهه أ ََ

 ١ باوثاو دست ىتحاسندلا فمكلاومأ اوةفنأ لوةي ىلاسعت هن“ اكفنا رقالوةلاذ الو « رشالو هنف عسإل |

 1 ةروسىف ىلا هةهلوق هَ  الاهذهريظتو : !ا.الو ةعب اص هس .فلمتال ىذلا موملا اذه لثم ىف قاغنالا كلذ '

 ش هلوقرفاهتيث ىلا عت لا عمنيتي تلا نيتاه ىف ةلاسخملا ب فدك ل قاف ةعافشالو ”لدالو هع ةركلا|

 ْ بيسي ةلاضلا ينن ىلع ةلوعةلاسخنا ىنا ىلع ةل اد اةب الا الق نيتآملا الاودع ض» ءامهضعب دع هول“ ءالخالا |

 ةيدوبع بسن يلد املا ةلآلا لوص- ىل_ءةلوجتلالا تورث ىلع تلا دلا نأ الاو ريقنل ا ةضرو ةعبطا ليم

 لأ ءامءامسلا نمل زغاو نضرالاو تاومنا!قاخ يدل هقل)ىلاعت ول .عأهللاو ىلاعت هللا ةيعشو ىلا هنئا |

 مكلرذكموراجالا م كل ردو هب رنا قئرمما كلفا ام هلا ردبو متحاامزر نار ملا نم هيب ل

 َنااهوصخفال هللا تءءناو 3.5ناو هوقااسام لك نم م اورو للا كلرضسو نيس ادرهتلاو سعشلا |

 ةدوعلات ناكر ٠ ءامشثالا لاو>' 20 با يحسم يسن نيل هيما

 نادَقفدو اًمْشلا لود-قىفو هنافصرو هنا ذي ىلا.غتهتنا ةفرعمت ا داعسلا لوط ىف ىربكلا ةلزئملاو ىمظعل
 الإ عنادا ادوبو ىلع هلادإلا لت ال دلان* ءاضمالاو:ادعلا لاو فصو ىلا عت هللا م. مرحال هق رغما هله

 ظ امويلاو ضرالا قاش اوينانثو تاومسأا قل اهلوأ لئالدلا ن-عاونأ ةرسثعانههرك ذو هتردقو هلعلاكو
 1 | نهدي ح رخام ءامءاعسلا نم لزنأو هلوةابثانكو ضرالاو تاوءسأا قلخ ىذلا هللا للاعتهلوّقب ةراشالا

 5 اجلا كومو ةرلاب مانو ا رمأ رصاا ىف ىرتأ كالغلا م 5 رذ-ر هلوقاوءبارو مكسحا اهزر تارفلا |

 ٠ ١ ١ لذللا مكلرذسو هلوقاهعسأنو اهنمانأو نيسادرهةلاو ثلا كحل سو هلوقاهعباسواه_فتداسو | 1

ْ 

 نسب

 ناجل اذهى اهرك ذر هدق ةرمثما!لث الدإاهذ ذو هوةلأسام لكن كا او هلوقاهرشاعو رامتلاو |

 ًادتبمهقااىلاعت هلوقَتال- ءاف دئاؤفلا ضءد ا: يهرك دن نأب سأب الو اراوطأو ارارهاهريس هنو اهريرقتو

 ءامسلاّناناكدلا اذه ىنانرك ذدقو ضرالاو تا اووسلا قش ركذبأ ديىلا« هلا مث هريس قل ىذلا لوقو |

 ناذللا نالضالا امهام_مالاتوهامهركذبأ دباهناو يكمل عناصلا دوو لع لدت هحو كم ضزالاو | 0

 تارغلا نمنح رخأتءامءامسلا نملزتأو هدهد لاه هناف كلذ دعب ةروك ذملا ةفدال ارئاس امبمباعع رد |
 0 | هنفءاملار ٌرةدسام دول ضرال ا الولو اهتمءاملا ىلازرن أمم ل (.هسل االول( لوالا) ثحابمهمضو مكلاهزر | ظ

 23 ش1 ايبا نم لزنأو هلوق(ىناثل!ثصلا) بولا ا' دهو دوصقمل| اذه ل ضحى امهدوسو نم ديال هنارهظأ

 3 عافت رالاوهووعسلا نماه اع بشاء اهم باضدلا ىعسو ناصسأا نملزنءاملا نأ (لوالا):نالوقهفوءام
 اههعل مل مدل شنتنبسي سل سس

 فاضل و
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 هيلع مم مارب ا نع ىك هتباا ىلاعت هريغةدايعزو مال هناو هئاصس هنت ]دو عمال هنا دم ٌدْهَملا لئال داب نيب اسا

 نمالاوهو ةغسلا كِئدض اهل له وفوتتا ىهواها ءإ_داخّتك تا افصل ا اهتعلد نتف اثلافو ١

 1 ءاوذلا لع ءلصأو هترمث ى ىذحاو هّرمش ىنح نولوةر دجن لغو ةضذلاب ىننح ىدنج لوةيزاخا لهأ | ْ ١

 ةدامع نع ع ىننجا هلوق ىف :دئاغلا اه كل دكت اك !ًذاو ةتبل انثولا نو دعبال مالا مهيلعء اميمالاّت ا( اه اند) | ٍ

 5 اعد لقب ) ىلاعتهللاو ماما ةدمغ نمدءانألدبجالن آى اتدتنان م باط هنأ (اهئاانو) مانصالا ْإ
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 ىحراشلاوءاوهلاوءاملاو ضرالا ىهو ةعيرالارصانعلا عامضجا نّتيال هنارطناف تال الا كلت تاصح أ
 : |اهوصح دعب اهقرطتنل اامأو ةمقالا هذه لوح ىلع مدة 00 واظن مالا اذن لاما 1

 | هناو ةمقللا كلت عافتت الاهم :كعىت> نادبالاهدهى واح فدك ىلا سعت هنودو ناو ندب ببكرت قلمأتف

 أءز ىه نم لملقل !ف رعت نأ كانكمالو اذا كل :ثدسخت ءاضعالا "اقولك الان اومللار ريع فالا ا

 أن نكمال:دبحا رلاةمةللاءعافتنالاتاانرك ذاع رهظف ةياكلاب بطلا ملعو عب رمشتلا لع ةفرععال.ءاسشالا
 | ناهربلا اذ ميرهظت ثح انما هذهن مةردالاردا نع ةرضال1 ةالارومالا مذهل قرد اا

 | لظني ليقرافكمولظانانالاّن ا لاق ىلاعت هنا مت اهوصخالهللاث ناو دعت ناو ىلاعت هلوق ةكرهاهلا |

 | ةم-نلا قةرافك عزم ووكشي :َد ثلا ىف مولظل-.قواها نارفكلذي دشر افك اهرك2لاغغا.ةمعالا ' 0

 ظ ناثءانههو ءانرك د ىذلا اذهوهس دخلا ادهةداعّت اعد نمد اهف ناسنال ا ع نءدارملاو عمت وعم[ ا 3

 0 لرد اهاطو لامس اى اهيسببأ هيد كم ةلالملا ىلعو نامسسنلا قلو نانال انا لو الاثلا) |

 ا لءاتلا لول ىتذ ةريثكسح هللا «ننااضإ او ةوعنلانارغكىف عقم إاع لااا ىف هناق اهسن ل ناواه 5

 ظ ةروسى لاف ورافكمولظا نان الانا عض مواااذهى لاق ىلاعت هنا (ةاثلاك ثحأ |) امل | نع لفغاهضعف ْ
 / | تنأف ةريثكلاا معنلا تاضخاذا لود هن هد ا ةققد هيفىل تحال «_تاتأتااو ي-رروفغل هملاَنا لكلا | .:

 ]| نافسو ىو ارافك امولظ كنوك امهو ناغصو اه ذأ دنع كل ليس اهةيامعا ىذل ان ًاواهذخ أىذلا |
 | تنكناو روفغان ا فامواط تاكن الوب هنأ تحدوصقا او اهتكراروةةىنوك امهواهثاطعادنع |

 ا أ هلا لأنو ءافولاءالا كافج ىزا ا الوريفوتلاءالا كريصةنلباق أ الذ لروسقو 8 ارعرعلم ران ارا

 | د.عتنأ ؟ ىإ وىدنحاو انمادلتلا اذه لعب ابر ميهاربالاهذاو١ .ىلاعتهلوق ةجرلاو ةيقانعا! نس

 | ىلاستهئارلعا(ميحر روةذغكيافىفاضءن هو ىءهنأف عش ن هسانإا ا

 1 ا أ ءاشأءقانمبلطهنامالسلا هلع هارب نعى ىلاعت هال عاوناوالا ةدابعزاكتنا ىف هتغلابم مالسلا
 تالا دع لسا هوايا قرذ ىأ لق ناف ن ةااناننا ةكهدارل اوان مللنلا اذه لعحابرهلوق (اهدحأ)| ْ 1

 نوفا الناهلهأن هأن ىلاداليلا يل نمله نأ لوتالا ف لا اقانمادابلا اذه لعحا هلوقنيب وانما

 ًادعننأ ”ىبو ىدنجاو هلوق ( اه انو ةرقبلا روسى ءريسفت م دقت د انآءل عجاف فوذت دلبوه لاق هن ئك

 ا مهلا لاق هينسو هماجاو هءنج تاغل ثالث همو ئبذحاو رق (ةفالا هلم ملا) لئاسم همقو مانسسالا |

 : نا (اهدح )هوجو نمةنأ الازد ىلء لاكش الا لوق. نأ لئاقا (يادلا هلة ملا) ةم انو بناج ىلع هريُع

 كم لءاوراغأو ةمعكلا او رخ ةعاجّنال ءاعد هلل قامو انمآ 5 لع نأ هنراعد السلا هماع ميهاربا

 اسم سس ع مس

 اوناكامتاو هارب م أ اوناك امممااولافنافمانصالا نو دبعدأ 3 مهنا عمم دالوأن م ماوناكشد : رقراذك

 اوناك اممهو هلصنمءامأءانالا كم او نءدارملا ناك اذاف لوقت ا. الاب نصوص اعدإاو هنا انبأ

 أملاف لاؤسلا داع دف مدل نو دمعنالءام ءاسأ الاّ ' هوي 7 1 نماناك امهو قاص-او ليعامساالأ 0 ّْ

 | نم عرفان اللا هيلع نار هنا(لقالا]نيهجو نملتالالاؤل 2 نعبا وملاو“ ءاعذلا كل 3 ىف :دئافلا ام | ا و

 | نينما اهلهأ لعج دارا اّنا ىناثأ او بارا نمةنم1ة دلما كالت لع.هنمدار ماو ءاعذلا|ذهّرك ذ ةيعكلاء اني |
 نهب وكافردقتلا اذه ىلعو ني رسفملارثك اهل هحولا اذواق اله أى أخر رقت لكساوتار ةك :

 7 ةكمىل ايلا اذا ناك هبل ل اكسب تما ام( امهدحأ) يجو ا
 : همي - -



./ 

 ةيصا مس سسوس 2-00 مدعمة يس سلا ل

 ا أ حالما ىو ةللاةلازا قف امه ريثأت ية ريس ىف نانأ ديءانعم نيب'اذ هلوق نو ورمل لاق 9 ْ
 | ةعب رالا لوصف !تاصحاما نهد االولو لمللا ناطلس ءرمقلاو رابنلا ناطلس سما !َنافنا واو ثانثلا | 0
 ظ باكلا اذه لا ىف ءاصتّسالاب د رجقلاو سعتلا عفانمان 6 ذدقو ةءاكلا,ولاعلا ئاصم تلتشالاهالر ولو ْ

 ( ىلا.عتهلوقك نآرقلا ف ةرروك ذمامهعفاذمّنا مءاوراهنلاو ليلا كلر ض»وهلوق (ةعسانلاو ةئماش اةغا) ١
 ١ لاف ارم راهتلاو هسفاونكست لالا مك لعس ىذا اوهوهلونو اًشاعمراهلا انلعسو اسايل ليلا ةلعسو

 ظ لكنم م ان آو هلوق (ةرمثاعلا ةجطاو)رذستال ضارعالاو ناضرعام الز احيرابنلاو لذللاريضست نو ءاكمنا
 | عف انما ن نم هدابع ىطعأ لب !هماعرمصتقي ل هنا كل ذ دعب نيب ةيظعلا ةمدعنلا كإركذاملىلاعت هنا هوما اسام

 | فوذ< لوعفملاو هود ا سام لكم ممم ضان 1و لاقفءاد>-الاودي دعتلا اه-ذعب ىلس_ءىأب الام ادارملاو

 ]ا نم مك ا ؟ىالالا ىلع بصن لحتو ىننهوقل ا سامو ني ونتل اب لك نم رقو ايست وسم لكن مهرب دست:
 000 | مللصي لودسلا عمصصحا ام كلذ لكم مان اريدقتلاو ليمون ووكتيأز ريدم عياد

 || مخ مئااءذه رك ذ اس1 ىلابعت هنا مث لاما ناسلب هوةبلطوأ هوةلأس مكن 'اكف هيالا مكشي اعمو مكلاوحأ
 ]|| لاقي ردصملا مام ميقا سسإ امهه ةمعتلا ىدحاولا لاق اههوصال هللا تمعناو دعتناو هلوَقب مالكلا
 ظ | كلذاز دحاو عع ةقفنواق افنا هيلع تقفنأ هلوقكماعنالا ماقم مسالا ىقا ةمعنو اماعن ا علي هيلعهلثا عنا

 1 || ناسنالاّتاملعاد !هترثكل اهعمجي ديدعت ىلءنور دقنال ى اهو هال هاوق عمور دصملا ئعمىفهنال عم م

 || هنع هسفنزع فرعمل دس اوئث ىف ل ءأتي نأ هملعف عنتم هللا من ماسقأ فرار

 ظ ةيعانخ اهنمو ةيغام داهتم نامسق باصعالاّنااوركذءامطالا نا (لوتالا لانملا) نيلاشم امرك دن نو '
 ظ || ةعمسلا حاورالا كلت نم دحاو لكن مةدش بانا مكمل اَةف رعف ىف مهسفنأ اونعتأ م ةعمسأول *اذةمغامدلا امأ

 اشي بعشلا كلن نمدحاو لكو ةريثك ب عش ىلا مس ة”ةعبسااحاورالا نمدحا ولك نا هب لشالا
 ( دي تاي انف |ةزساو ةيعشنأولو اذءالا ىلا اي وربملاب «قدأ ة-ةقد بعشلا

 اةينك نوكت قنا ةدلا بعشلا كلتا من ةينبلا حلاصم تاتخال عض ولا بسب وأ ةمفيكلا بيس :وأةيمكلا

 أت ىلاعتهتنأ فرع عملا اذهىفناسنالار ظناذاق ع اهتم ةدحاو لكلو !دح ددعلا

 | ل يوسال هنا امطق فرعو هيلعر رضا م اغءا ثداف ول ةهظع ةمعن دبعلا ىلع ةمصعلا ايا شلا] كلت نه ةمظش لك

 ظ اقراشالا ها ةيفاوةيتنأو ىلا عت هلوق هصعل عطقد ازهدنءواولاوحأ ىلءعالطالاو اهماع فوقولاىلا :

 | ةطمسلاهاضءالا نمد او لكفوةدردالاو نينا رمشلا ىف لثمريتءاف ةسصعلا ارالغشل ىف اذه تربع اكو

 ا هللحاسالا ارح باَسلا اذه انيق ىرتىد لاعفنالا ولعفلاو عضولاو ةمفبكل او ةيمكلا بسحب ةيكرملاو
 ملاعب ئاع نأف هحورو هسفن ىف ىلا هت هللا مذ ما سقأ فرعءافد_-اولانانالا ندب اذه تريتعا اذاو

 | لاعل او ًاربتعا كلذ د_:ءف د. اولا ناو لا ةلاح تريعا ال مث داسجالا لاع بت ا ن نمرثك ١حاورالا
 | لوقع نار هاذ هاو لا ومخلاو تاب !اورخااو ربلا شاعو ارسال تاو بك اوككاولالفالا
 | ىفىلاعتهللا ةمكح تئاع ىف ناسنالا لم أي لقعلا كلذب مادح اوالقع ثاعجو تيكرول قئالللا عج |

 ْ تذخ ًااذاكنا(ىناشا!لاثملا )نيمهوتملا ماهوأن ءس دش: هناصسف لءلقلا الا اهتملردااملءامشالا <لقأ

 أ ةمقللا كلتّنا فرعاف اهلمق ىتاارومال ام اهدعب ام ىلاو اهليقام ىلار اهنا يذلا ىفاهعضتل :دج اولا ةمقللا
 ْ | اهناواهنم ديال ةطنحلاّْنال ب وصال ا هولا ىلءامتاو هتساكب ماعلا اذه ناك اذاالا لمكتالو منال زيمللا نم |

 ظ دعبال ا اهتمءيشثلدتالو راطمالاوحان رلاروهظو عن ابطلا بكرت َرْثو ة#هد رالا لودفلا ةنوععالا ثدنتال

 ظ ةهلاىفاهتسفدكفو تاكرطلا ىف ةصوصخ هوجو ىلع نضءب بك اوكا ن ضعي لاصتاو الفال نارود |

 0 ىف ديد اداون دذعالا له ال ىه وزين او نعطل تال آن م دبال ةطنلسانريكت نادعب مث طبلاو ةعرمسلاو |
 | رم دبالو ا اختك است ديد ىرتنآ ال ةالااهحالصان ؟« البدي د#_حلا تال“ الانام لا ل ءاسرا

 | اذامث ةصوصخملا لاكش الا ىلع تنوكست فيك انالهاق تال الآ ني ءلزأ ىنةيديدح هل [ ىلا اهاهتنإ |



 فل
 مج : ا +. تنسف

 ىدحرانلاوءاوهلارءانإاو ضرالا ىهو ةعيرالا رممانعلا عامج ان هذديال هنار ايزاه نال” الا كلت تاصحأ

 |اه وصح دعب ا هفرظنا اامأو ةمّمالا هذه لوح ىلع مدع: امةرظنلاوها ذهذ قمقداا كلذ ن زيدا خبط نإ نكي
 | هناوةمقللا كلذ عافتن الان :كعءىت> نادبالا هذه ىاش فدك ىلاسءتهناودو نا ايشرود سكر 5

 هاذ 5 نمل لقا !فرغت نأ كانكميالو راض اكل: ثدسخت ءاضعالا ءعاقولا الا ناوءلار ريض فعلك ١

 تيان >اولا مقالا عافتنالات اانرك ذاع رهظف م ةماك.لاب ب بطلا لعوب رمشتلا لع ةفرعجال :ءا.ثالا |

 | ناهريل || د ميرهظف ثح ابملا هده نم ةَردلاردا نءةرصاف لوقعلاورومالا ءذه لله ةفرععالا هيرعُم |

 لظي ليق راقك موال ناب سن الاغا لافي لا ا اه وصال هللا توءناودعتنا و لاغتال وقص رهاَقلا |

 ظ ةم--نلا ؤرافكعز ع ووكشي ةّدِشلا ف مولظ ل .ةواها نارفكلاا دي دشر افك اههركد ثلافغاب ةمعنلا ١

 ظ ناثءانههو ءانرك د ىذلا اذه دخلا اذهةداعّت اعد سنا اةهف ناسنال اع نءدارملاو عنعو 04 هه

 |ةلر ارتي اهلظو لام !ىفاريسبأ ةمعند- واذاف ةلالملا ىلعو تامسسنلا ىلعل وبحجم نانالاّنا (لوالا ثا

 ا لءاثلا لول ىت دريك هللا «:نااضيأ و ةمعتلان ارفك ىف عقيق الع لالا ىف هئاق اهسذ )ناواسهر 1|

 | ةرو-ى لافور افكمواظان اسنالاّن ا عضوا ا اذه لاه ىلاعق هنا (ىنانل ثا ا) قابلا نءلفغاهضعنفف |

 1 | تنأفةريثكلا ءنلا تاصخ اذا لود هنا اك ةم.ةد هيفىل تحال هفتاتأناماو م-رروفغل هلاّثا لكلا

 || نافصو قف ناك ايلا كنك اهو ناو اهذش ادن كلو دفنا تعا ىذا ًاواهدشأىذلا(| ٠١

 | تنكتاو رومخاب اان واط تاكا كوتي هاك دودقلاو اه>راروةغفوك امهرامتاطعادنع | 0 ٠

 ا ادقال افولاءالا ْكاغَج ىزاج  الوريفوتلاءالا كرست لياف أ الف كلروصقو كك ارعرملم ا م ْ

 أ دمعنأ يب و ىدنجاو انمادلبلا اذه لع ابر ميهارب الاف ذاو) ىلاعتهلوق ةجرلاو ةيقاععا | نس ا
 1 | ىلاعتدلارلعا( ميسر روذغ كي اف ىف اصع نمو ىنءهنأف عش ن هسا ٠ نءارعشكن ناسيا برمانمالا ْ

 هيلع يهارب ٠ نع كك هتبلا ىلاعتهريغةدايعزومعال هناو هناصسهتناالا دودعمال هنا ةم دما لئالدلام نيب سا | 1

 | ءاسشأ هنن ن نم ناط هنا مالا ه.لءمهاربا نع ىح ىلاعت هنارلعاو نانثوالا ةدابعزاكنا ىف هتغلابم ماللا | 1 1

 أ داباذه ل عحاهل اوقننب ل ةرذ ىأ لق ناف نءأ اذ انمآ دكهدارا او انما دلنلا ذه لعج ا برهلوق (اهدحأ) | 1
 نونانخالن اهله أن ءأي ىلااذالبلا "هل نملك نأ لوتالا فلا سانلقانمادلبلا !ذه لعحا هلوقنيي وانما 0

 ]ا نمالاوهو ةغدلا كإئّدض اها ل_ه< وفودلنا هواها هل_هاخ تناكىتلاًةفصل ا اهتعلد نت فاثلافو ْ 0

 |دعندأ "قبو دنجاو هلوق( اهينانثو) ةر قبلا ةروسىف ءريسفتم دقت دقو ان[ هل جاف فو دلب ايوه لاه هن اك أ ١
 ا يذلا لاه هبشسو همتجاو هيج تانغل ثالث هسشو ىينحاو ىرق (ىلؤالا هل ملا) لئاسم همفو مانسالا | 00

 نعئشلا لعخ لصأو هتمث ىذجاو هرم نضر دحن لهو فيضضعلاب بن ىدتح لوةيزاخلا لهأ || ٠
 1 تا (اهدح )هوجو نمةنآ الا هذ ىلع لاكش الا لوي نأ لئلا (ةيناذلا هل لا) ةرح انو بناج ىلع هريغ | ||

 كم لءاوراغأو ةيعكلا او ١ رخ ةعامجب نال ءاعد هللا ل قامو انمآدكم لعب نأ هيراعد مالسلا هملع ميهاربأ | ١ ١

 ةدامع نع ىننجا هلوق ىف :دئافلا اه كلذكن اك اذاو ةترا انثولا نو دمعبال مالا امهماعءاسن الاثا(اهبأ اناو) | ْ :

 أ نالهءاعد لقي ملىلاعت هللاو مانصالاةدبع نمهءانأ لعمال أ ىلاعتهننا نم بلط هنا. (اهتاانث) مانصالا |
 | اوناكامناو مهارب انام اوناكاام مما اولا ناف مانصالا نو دمعب اوناك مهنا عمددالو أ ن نماوناكّشس رقرانك

 اوناك اممهو هيلض نم »ها ءايال كاوا نمدارملا ناك اذ اف لوة ند ان.الان نص رص ءاعدلاو هئاسأءاشأ ||
 | هلايف لاؤسلا داعدتذ مدل نو ديعبالا اشالاي لعدتوءامنالار اكل نماناك امهو قاصتاو ليعامساال | 1 ا

 | نم غرفانوالسلا هيلع نال هلا( ارالا)زيهجو نم لرالال اولا نعباوماوءاعالا كلذ ىفةدئافلاام]
 أ ننمااهلهأ لعج دار 1ّنا ىناثلاو بارذنا نمةنمة دلما اكلت لهح هتمدارملاوءاعذلا|ذهزكذ ةيعكلا اني | 0

 نم باول افريدتلا ذه ىلعو ني رسفارثك | ةلع هجولا اذفر نقلا له قار رفا لسا هك[ 1
 | نمأ كم ىلا أكل اذا ناك ثامن انا وهو 0 0 نس .دب تدخل ام( امه دحأ )زيود ظ

 سنس : 22 حب :



١/ 

 ا ساب ا عا يسم م
 0 مسلس م

 | حالسصا ىو ةلظلا ةلازا ف امهريث توام مراناو امهريسس ىف نانأ ديهانعم نيب'اذهلوق نورمسفملا لاق ادد ْ

 | ةعب رالا لوصف !تاصحا-انممثلاالولو لمللا ناطلسرمقلاو راها ناطلس سعشلَناف ناو او ثادثلا |
 | باكلا اذه لوتاىف ءاصتتسالاب رمقلاو رسعشلا عفامانرك ذدقو ةءلكللابملاسعلا لاصم تلتسالا هالؤلو

 | ىلاعتهلوقك نآرقلا ىف ةرررك ذمامهعفانمّنالعاو راهنلاو لالا مكلرذ-و هلوق (ةعسانلاو ةنماش اةغا) !

 | لاف ارصسراهتلاو هيفاودكست ل بألا مكل لعس ىذا اوهوهلوقو اشاعمراهنل ا انلعجو اسايل لمللا انلعسو
 ظ لكنمّمك انآو هلوق (ةرمث اعلا ةحلاو)ر ذسنال ضار عالا و ناض رعام ملالز اهمرابنلاو لدلل اريذست نو لكما

 ىطعأ لب اهيلعرصتقي ل هنا كلذ دعب نوب ةيظعلاةمعنلاكإترك ذاملىلاعت هنا متهوماًاسام
 | عفانملا نمهدابع

 | فوذحم لوعفملاو هولا سام لكن مك انأآو لاقفءاص- الاودي دعتلا اه-ذعب ىلسءقأبالامتادارملاو
 || نم مك ا آىالاملا ىلع بصن هلو ىننهوقلًأ سامو ني ونتلاء لكن م كرقو ايست لوةسم لكن مهربدس |

 | مصب ملودسلا عما ام كلذ لكم مان ؟ريدقثلاو ةلودومام نوكتنأزو جو هملئاسريغكلذ عمج
 | مخ منااءذهركذا ىلا عت هنامث لاما ناسلب هوتبلطوأ ءوةلأس مكن 'اكف هبال مكي اعمو مكل اوحأ
 [|| لاقي ردصملا مام بقا سإ امهه ةمعتلا ىدحاولا لاق ا هوصغال هللا تمعناو دءتناو هلوقب مالكلا
 | كلذاو دحاو عع ةقفنواف اهنا هيلع تقفنأ هلوقكماسعنالا ماققم مسالا بقا ةمعنو اماسعن معني هيلع هللا معنا
 ظ 1 نانالاّن املعاو اهترثكل اهعمجب ديدعت ىلع نور دّقنال ىأ اهو هدعال هلوق نعمور دصملا نع ءىف هنال عمد م

 | هلع هسفنرع ف رعبل دس اوئث ىف ىلء أن نأ هملعف منت هللا منماسقأ ىلع فوقولاّت افرعينأدارأ اذا

 ةيعام اهنمو ةمغام داهنم نامسق ناصعالاّنااو رك ءامطالانا(لوتالا لاثملا) يلام ه_تمرك ذنن و '

 || هعبسلا حاورالا كلت نم دحاو لكنم ةششانلا مكمل ةفرعم ىف مه-فنأ اويعتأ مث ةعيسامماق ةمغام دلا امأ
 ًاضيأ بعشلا كلنمدحاو لكو : ريثك بعش ىلا مسةنت ةعبسا |حاورالا نم ددساو لك نا ه.ف ك شالا من

 ٍْ ظ تدسام|تاتحاةدحاو ةيعشن ولو" اذءالا ىلا رماممدس-او لكااؤرشلا نم قدأ ةسق.ق د بعشىلا

 | ةريثكن وكت ةقيقدلا بعشلا كلتّنا مث ةينبلا للاصم تاتخال عضولا بمس وأ ةيفيكلا بيسوأ ةيمكلا
 ْ تدم ىلاسعت هنت نأ فرع ىعملا اذهىف ناسنالا رظن اذاف ةدوص ةمكح اثم ةدحاو لككاو اذ ددعلا

 | هللسسال هنا اعطق فرعو هملعررمضلا ماء تنافول ةمظع ةمعن دبعلا ىلع ةمدصعل ارا طشلا كلن م ةمظش لك
 | اهودعال هللا تمعناو تءتناو ىلا عت هلوق ةصعن عطقي اذه دنءو اولاوحأ ىلع عالطالاو اهياع فوقولاىلا 0

 د ةطمسلا٠اذءالا نمد او لكفوةدروالاو نيد ارمثلا ىف ل مريمءاف ةسصعلا اءاطشل | ىفاده تريثعا مو

 | هللحاسال ارح بابيلا اذه ماسقأ ىرتىتح لاعفنالاو لءفلاو عضولاو ةفيكل بيير اونم ةبكرملاو

 ماع تى ئاعّنأَف هحورو هسف:ىفىلا.هتهللا ممنماسقأ فرءافد_-اولان امن الا ندب زاده تريمعا اذاو

 | لاعلاوأريتعا كلذ دتءف د حاولا ناو. ةلاحتريتعاال مم داسجالالاع بتاع نمرثك ١حاورالا
 ْ لوةعَّناف رعت اذه دنءوناومملاو تاينلاورخأاو تريلا ثا عورصانءلاتاقيطو بك اوكلاوكالفالا

 | ىفىلاعتهللا ةمكح تئاعىف ناسنالا لم أ لقعلا كالذي ادد اوالقع ثاعجو تيكرول قئالخلا عج |
 | تذخ أ اذاكنا (ىناثا !لاثملا )نيههوتملا ماهو أن عس دنت هناصسف لقا !الا اهنملر دااملءامشالا ”لقأ
 ظ ةمقللا كنا فرعاف اهلبق ىتاارومالا امأ اه دعب امىلاو اهليقام ىلارظناف يذلا ىفاهعضتل ةدحا ولاة ملا
 | امناو اهنم دال ةطنملاّن ال بوصالاا هجولا ىلعامتاهت هتماكب لاعلا اذه ناك اذاالا لمكتالو مسالزبملا نم ١

 ْ دعنالا اهم' يذل ددعالو راطمالاوحان رلاروهظو عن ابطا |ب.كرثو ٠ رالالودفلا ةنوععالا ثنانال

 ىف ةصوص#هوحو ىلع ض٠ نك اوكلا ضعب لاصتاو كالؤالا نارود ا
 ةهل ا ىاهتمفدكىو تاكرطلا

 | ىف ديد+ل اداون دنعالا لدت ال ىه وزيد او نعطا !تال ؟نم دبال ةطنطس ا نريكت نا دعب مث « طبل او ةعرمسلاو |
 ظ نم ديالو اهماعةّقن اسد دب د» ىرخأ تال اءالااهحالما ناكيالثب دي دا_لاتال الاناث لاما ماحرا |
 | اذامت ةصوصخملا لاك-ثالا ىلع تنوكتت فدك اسمن الم اتفّبال "الا هذه لو أ ىم ةيديدح هل 1 ىلااهبتاهتا |

 تادوح



 قاطم ه.ف اذللا ناصع نمو هاوق نال نالطاب ف اذا اول الاو ةبوتلاليقرت اك. ٠١ و تربع مرج د ا

 أ الث مودل ا د:ءنارفغلاةيساوةبوتلا دعيرتاكل اورئاغ لاف اضبأو رهااظلان + لو دع ةريخداانهصيصختف |
 تناذاوةب ولا لبقرب ايكلالهأ نع باَمعلا طاقسا ىف ةعافش : هب . الاءذهّنا تثذه لع انما ظ

 هوجول لو هيلع هللا لصديق فاه ودح تي مالسسلا هيلع مها رات ءانكا نمل وصح |
 هنا عم مال سلا هيلع مي هاربال ل ه-ولف صان | ىلعأ ب هاا اذهناودو ىناثلاو ف ةرغلاب لئاقال هنالوالا |[

 هللا لص اذ ناد ثلاثلاو مال _سلا هملع د قس ىناناصقت كل :ناكنا لسو هيلع هللا ىل هدم لصاحرغ |

 منهوقوهدنقا مهاد هللا ىدهنيذلا كئاواىلاعت لوقا مالا هيلع مي ارباب«! دتقالابد وما ملسو هيلع |
 قولو هيلع هللا ىلص دمحم ةعافشا !تايثاىف بب رق هحو اذ وذ ان مب هاربادلم ع :١نأ كيلا اني

 هانعمىّدلا لاهي رمسفلالاوقأرك ذئافاذهتف رعاذالعأ هتناورتاكل ا باصص أ ن ءباقعلا
 ىنادع٠ نه ىلقو كرمأاو ةغبال ىلاعت هلل هللاّنا لءينأ لبق ناك امنا* اعدلا اذهّنالةو بان مناع

 مالسالاىلار مك نعدلة نت نأب هجرتو هلر غغت نأ ىلعر داق كنا ىنءي يجر روةذعءكنافر ةكلا .ىلع هم غ0

 لت النأدا راانوكل وأ اودى - مسهل عل باتي يلج الوز ةرفغملاهذه نءدارملال قو

 ةمصعملا ىلع ةءافشلاهد- هلج وهو لوالاامأ ة 4 .عضهوجولا ءدهَنا لعاو دب ودل امتوذمف مهمارتخ

 رغغبال لانا لع, نأ لبق تن ا كاما ةءافشلا.دهّنا هةوقوهو هنا اام أو هانلطيا دّةفَدب ونا | طرمشت

 هباء ريهاراداعنوكين ارو ال هنا ىلع نا هن. '.الاهذهةمدةمّناانان الديعب ذي أاذهلوقنف كرشل

 | اروع هنوكنم دارا هلوق وكر تاع اهو ورفكل ا باقع طاقسا ىف ةعافتتلاو هءاعدإااذ_ه نم مالبسأ 1

 راعشاالو باّمعلا طاّمسان ةرعشم ةرلاو ةرغغااّنال دمعب اًضيأو وذ ناعال ا ىل ارفكسا | نملة نأ مدر 1
 ىلع ةءرلاو : ل ع رهو عبا رلاامأو معأ هللا وناعال اًةنصملا رفكلا ةفص نم لقنلاب امدهف | ا

 مهلجاعيمو مهنءرثك ١ اذهاشامزرافك ّنال لطاءاذه لوقنذةتامالا لمعت كرتوأ باعلا لمعت كرت |
 | لطرف نب هودح هالو ني روفغم او.سفا مما ىلع نوةذ٠مالسالا لهنا ع, ءتوالانالو باةءلابىلابعت هللا | |

 ملعأ هنلاو لمادا نمهانرّرةام ةمحانرك ذاعروطو هولا يي كرت ىلء ة<-رلاو ةرفخملارع : ةَ َ

 للءجاف ةالصلا اوعقلاشير مرا كنب دع عرز ىذري غداوت ىب رذنه تنكسأ ىلا كك كابتؤوف

 قامو ناءثامو خام لعت كي ااس.ر نوركيثي مياعاتا رملان م همهقزراو مهما ىوجت سانلان .ةدا ||

 ع..مسل ىف رنا وهن او ل. هع«اريكللا ىل_ءىف ندو ىذا ا هلل دل ءامومأ ا!ىالو ضرالا فئ :سدتادع |

 مودي موازي“ والو ”ىدلاولو ىلرفغا ا ب رءاعد لمةنواسي د ىف ”ردنموةالصنلا مب ممم ىلع ا بر ءاعذلا ]|

 ||| ةعبساروماهئاعد ف بلط هنا عضوملا اذه ىفمالسلا هملءميهاربان 2 وع قانعتو ها هارت( باس |
 اذ قف نمالا ةعن باطبءادّس الاوانم ادلب ادد لعاب ر هلوةودو نامالا ةمعذ هللا نمىلط (لوالا)

 صضعن لدسو نفر 1 * مءالااو تاراسشلاو ملا خاول انعأ هنا ىلع ل .يءاغدلا ١

 دمد مدنا_منافاهلجر ترمدكناول ةاثَنا هيلع لءادلاو لضفأ ؟نءالا لاف ةدصاامأ ل ضف[ نمال !ءانلعلا ||

 فلعا | نع كسةاملاف بندا هبرش ان ظل ١ روعطضو ٠ ىف تطبر امن ولو لكالاو ىرلا ىلع لأ :امنامت نامذا[|

 دشملا لأن ءلضااررمدلان هدم والان ملء [كاررضلان ا ىلع لدي كلذو توت نأ ىلا هاوانتالو | ظ
 مانام اوت نا“ ىف قد :جاو هلوةو>و لرمشا نع هنود و دنس ودا هقلا هقزرتْتأ ( ىناشلا بولطلاو) 0

 أى 0 ه دع ع رز ىذريغداول قب ردا تنك د قاوم .رهلوق(ثلاشلا بولط'او) 00

 عدت ند ءوش همنا ىأع رز ىذريغ كم ىداوود داوي «_'م دار نمو للعام“ اوهو ىتد رد ضعلاكأ | 3

 مرا همست ىف اورك ذو مرا كنب دنع حاجوعءا هش ل هدعال عع حوعءىذريدغابر ءانا رقهلوةك | ٠

 !ءننمم لري ناكدنا (ى ادا هناكملامرح هلوحام ل هجو هبنواهتااوف ضر لامَرسهقلاّنا(لوالا)اهوتجو ١ ْ ا 1
 ىل<ال ةمراا يظع مرتحم هنالامّرت ىمع“(ثااشثاا) بان نأ هق-ىذلا مخل لكنا زعأ ا



1 
 مرسلا

 ١ نودرقب ممافشس-ولان د كلذ نمواذعب ممذعب فاض الف هكع نوت ال مي ةوادعلاة دش عمسانلا ناكو

 ٌ | ل_صاح نمالا نم عونلا اذ_هفةكمحراخ ساسإا ان ءنيشحوةسسمنونوكب وتدكعاوناك اذا سانا نم

 ” [|| سمالانىأ انمآدلبل اذه لءجاهلوق مدار ا نوكيتأ (ىناثل ا هجولاو) هيلعءاعدإا لج بجوف كم ىف
 ” ]| ءانغم جاجزلا لاق ىناشلا لاو سلا نع باودلاو هلاسممال ل_داح مكاو مالا للزوانما طش يكملاو

 5 قايل ااا لوقين أ لئاقاو مالسالا ىل-ءانتبث ىأ كال وابسماناعح او لافتا اهث دابغ بان نتج ا ىلع تت
 ]| ةدئافلا اك مانصالا ةدابع نم بائتالا ىلع مالسلا مهيلع ءاندنالا تيثب ىلا هنا مولعملا نمناك املةنال
 01 ههصعي ىلاعت هنا اسعي ناكناو مالسلا هباغ هنا (لرتالا) ناهجو با ودا فى دنع ميصعلاو لاؤسلا اذه ىف
 [كائلاو) تلاطملا لكي هتلال شما ةقافلاو ةجامللا راهظاو سفنلا امذه لال رك هنآالا م ا:صال ا ةد امع نم

 | افرصتم ىربالو طئاسولا نعدرظن عطقني نوه رضحملاد.-وتلاو ةرهاظا !باسالابو طئاسسولا,باقلا نيدنرمدف ىق* كرش نوكرشاملاهبلوةي ىذااوهو ىل_> لرش ناعون لرمشا !ّتانولوةي ةمنوصلاّن ا
 ا نافتمدا رملا مانصالا دس هننأ“ ب و ينج او هلوق نو كر, نأ ل .ةف ىلا هتو هناض سو ااكوس

| 

 ا

 لاق (لوالا) هوجو ن.ثلاثنالاؤ سا نقيب اوس دارو اهقاو لالالا اة نع ممعب
 قاسانركذ ىتلا ةدئافل انيعءاعدلا اذهىف:دئافااو ملص نمهسشبدارأ ىب وهلوق فاشكلا باص

 ا أ ءاعدلا لاح ني وجو ماوناكن ملك هدالوأ دالوأ 1و هدالوأ نمدارأ م-مضعب لاق (ىناثلاو) ئينج اوهلوق

 أود مصااواغص مالسلا هيلع هاربا داو نمد دمعي ل دهام لاه (ثلاثلا) مهنفةياحم هنوع دنا ةهيسشالو
 | ايؤسنم اراجع تودين او امناو لاثملا او دمءامش رئرافكو نثووهفدوفع سلامورودملالاثقأا

 هللاريغ ةدابعالاءاعدلا اذهب دي رينأز وال مالساا هملع هنالىوشي سا باوجلا اذهو ةصوص#اراصشأو

 : رخآى لاق ها هنلع ل.لدلاو ءدالوأ نم نينمْوملاب صتخم“ ءاعدإا اذ هنا (عبارلا) كال ذ ىف مصل كر او ىلاعت

 0 سيل هنا ح ىلا ىلاسعتهلوق هريظذو هدم س هأهنأف هش . د ىلع هعبش ل نمّنا دمفي كلذ ىنم هنأف ع ندن الا

 9 ظ ضل قج ىف هءاعد باج ىلاعث هللا نأ الا“ ءاعدلا ىف مع ناكناو هلعل( سماح. و) حل اصريغل ع هنا كلدأ نم

 مالسلا هلع ميغاربا وح ىفىف ابعت هلوق مريظنو مالسسلام مملع ءايدن ال اريةم ب ونال كلذو ضع! نود

 انيامصأ محا (ةقلاثا !هلثسملا) نيملاظلا ىدهعلاشرال لاق تب <رذ نمو لاهتامام !سانلل كلءاج ىفا لاك

 ميهارب !ثالءادلارب رقنو ىلايهذ هللا ٠ نءنا.ءالاورفكلاّنا ىلعم 0 صال ادعت نأ ”ىنيو دن اوهلوق»

 بيرةتااورفكلا نمد.هتلاَنأ ىلع كل ذلدفر مكلا 400 دو و نم بلط مالسلا هيلع

 آ دقانالورهاطلا سولو دمرت دا اطال لع لوك نأ رول لوكيل مقا نم الا رسل ناعالائم

 ا نمابر لاق هنا مالسلا هيلع يدارب ر !نع ىلاعت هللا ىح مثلو وأتلا ادهداتسفاىف ةريثك اهوحوانرك ذ

 ّْ ةتباا ا. بش لعفم ال داجلاو تاداج امال زا# نالضأ هلوقّذا ىلع قرفلا لك قفتاو سانل انما ارمثكن الضأ

 اورتغاوا هاو شنتفا ىأ ممتَرْغ وابسندلا مهتنتف لوة:ام اهلا فرض !م داع دنع لالضالا لص> الل هناالا

 1 طرغأ ىذغي ىر# راح ىأ ىمهنأف ىداقتعاو دف قى« نم م يسعي ىمةناف ىعس ن 3 لاف مث ا جدلا

 ع ظ مهارباّت ا ىلع الا ءذ م انبات تح او يحرروذغ كناف نيدلا ري ىفىفاصعنمو ىنم هبرقو ىبهصاصتخا

 07 هلوقّنا هملع ل ءادإاو همدان مر اكلا باع أ قد ىف ةعامشل اا هنم ضرغلاو مالكل ا اذهرك ذمالسل اهيلع

 : نأ امااصغلا او الوقف ةاصعلاكْءاوال ةجرلاو هر خغملا بط ىف .حي رد ميحد روق كناف ناصع ن :مو

 هذه همة مىف نيب مالسلا هيلع هنا( لوالا) نيهجو نم لطالوالاو كاذك اووكالورافكانماؤوك
 لدي مناف نعت نكهلوق اضيأو ما:_صال ادعت نأ < يب ؛ و ىنتجاو هلوقوهورافكنا ان ع ريم هنادي الا

 : ىلع ةعمت هم مالنا (ىفاشلاو) هن امهم حالصاب ”سعمالو هغم دل هنأف هس د ىلع هعبت لست قومهم

 3 حربا ناسك موهاوقّنا تن اذه لطبا وزب" احرمغر نكيلا باقع طاقتي اىفةعافشلاّن ا 1

 مر يرغسلاب نء تريك: نأاما ةيسمملا كتلوةنف اذه تبئاذاورافكلا نم نووكيألنيذل اصعلا ىف

 تكس

 9 اكل ا
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 + ووو

 | ريكسلا ىلءىلبهو ىذلا هت دهب لام امئش هملع ىنامو لق هن اكقارغتسالا دفين ءاظنأو ناكم لك | |
 ْ هنلع © ميه ارب ىطعأ امنا ىلاعت هنا ىلع لدي نآر ةلاّنالعا (لوالاث ملا)ثحابم سيفو قصساو ليعملا |

 | نم مولع هريففّنسلا كلذرا دام أف ةخوذشا اوربكلا ىلع قاصساو لمعان عانيدلولا يده مالسلا | ا

 | قاما دلوألو ةنسنيعستو اعست ميغاربأ نس نأكل .ءاس«اداوا1 ل .ةةتاءاورلا ىلا همق عحربانمناو ثأر هلآ | ١

 0 دمع ّنءو ةنسزيعستل قاد«اداو و دنس نيمسو عيرال ىلد .ءامعسا هلداو لمقو اس ةرمّع ىلا اردت تشل

 ْ ١ | اذه داولا ةنملاَنالربكلا ىلء هلوقرك ذامناو ةنس ةريشع عسو ةةام دءبالا ميغاربال داون لرب نبا |

 | نمسأنلا تقو ىف ةح الاب رفظلاو ةدالولا نمسام.لاع وةؤنامز نامزلا اذه نا ثم نم مظعأ ناسا | 31

 ظ ركذامغا مالسلا هئلع مي هاربا ل.ةناف م ميهاربالدباثناك ةملاعلاّنسلا كل: ىفةدالولاّت الو مالامظعأ ||
 | بيكن قام اوم توكل فر ىداولا ل3 «تارجاهو لامن تايوتا 1

 ا وءايدلا نم مدام بدقعال د زفمالكلا اذو 17 ذاع مالتتلاهبلل - ارا

 | هفالذ تاءاورلارعاظ اكناو قاحءاروهظو ل.ءامءاربكد عز ءاعدلا اذ هر كذا !مالدلا هماع
 5 0 عاش لوتكو 1 نطركتلا قطع هلوقفف ىلع (قاشلاثصا (

 | ١ تقلا وسوم «* . ىريكن منيرتام ىلع نا 0
 00 نه وقنيب ةبسانملاف(ثلاثا!ثحلا) ريكلا لام ل بهوءانعمو لامطلا عونا قرارا 1

 لسه مماربكلا ىلع ىف بهو ىذا هنت دجما هلوة نيبو“ ءامسلاىف الو ضرالا ىفئث نم هللا ىلع ئذيامو ناعنامو | ٌ 3

 ظ حرص م هنكلا وهتوم دهب امور ذةناعاوام يتاعا هللا ن نم باطي نأ هسيلقىف ناك هناكوه كلو قدماو | 1

 أ ىلا هقدجأ اه مانرتا هوا داق ام لعتشلاىأن اعنامو خامات كنااشد لاقل ب يؤلظألا اذهب | ١

 ظ باقلا لوغشم هناو هتوم دعب امة. امهما ىل_ءارهاظ لديك ذو قاضءاو لسا اربكلا ىلع ىلتشو | د ٠

 | نا ىلع لدب كلذو ضد رعتل اوزمرلا لمس ىلبع هتومدعب ةنوهملاوري_1ئانام_هأ» اعدانتا نال ش ْ

 ' || نم لاق هلأ هب رنعاك اح مالسلا هلع لاقت ءاعدلا نم لضف أ ءاعدلا ىلا ةجاحلاد_:ءءانثلا,ل اغتشالا | 0-0
 ءاعتلاركذامل هلال ءاوءاعدلا عيمسل ىبر نا لاو مث نيلث اسس 1١ ىطعأ ام لضفأ هتمطعأ ىتاأسمنعىركذ الغ 3

 دوضقملاب لاعوه ىأءاعدلا ع.مدأ ىنرّتا لاق عبرمدتلاو حاضبالا هجنو ىلاعال ضدر عدل او سعرلا ل .هسىلع | ظ

 | عم-هنمو هل قو هيدتعا اذا نالف مالك الملا عمد الرق نمءاعدلا عضم هلوقو حترصأ لوأ هات 2 5

 | (ىوالا"لئسملا) لئاسم ةمقو ىتي رذ نمو ةالصلا يم اع ابر هلوة(سماخنابولطلا) هدنآ هللا || ٠
 .مهازبا نع ةناكس ىلا عت هلوقنا اولا 2م ىلا.هةهق ةولخع دمعلا اعف نأ لسع ةنس ايي ج٠ 1

 ىنلعج !برهلوقو هللا نمالا لقال تاما رت نا ىلع لدي مانصالا دهن نأ“ 0 وينج !مالسل هيلع | 1
 هيلع ميهاربانأب عب رمصت كلذو هللا نمالا لصةعالت ا رو*ألالعف نا ىلء لدي تب تنمو ةالصلا يقم | 1

 | قير 5 نحو ةالقلا رغم قاطع [فرال , الريدة( ةيناثأا هلع ملا) للان ملكت انا ىلعا ريدم ناكمالساا | 1

 | لع هنال ضرعيتل ااذه رك ذا او ضءعدتلل ىيرذ نمودل وقى نم ةلك نال كل ذكى ىب 3 ضءب لعحاو ىا أ ||
 ا ا ١! بولطملا) نيماظا ١ ىدهعلاننال هل وقل ذور اغكلا نم عج هير د ف نوكي هنا ىلاعت هللا مالغانأ ظ
 ئاعد ل ةنوار لاشفهءاعدلا قد نأ ىف ىلا.عتهنئااعدةروك ذا بااطللا ىف هلئااعدا ماللا هيلع هلا | :

 هلوق (عباسسلا بواطا )هللا نود نمنوءدتامو مككزتءأو ىلاعتهلوق لل دن داب دير سامع نب !لافو | ا 1

 باط لوش؛نأ لئاذا (ىلوالاهلَكلا)ناتلِئم هدذو بانسللا موقيموينينمْو مالو ”ىدلاواو كرفغااشد || ٠
 نا نيا طاق ناكهناو هع بن ذا ار دص دق ناك منا ىل-علدياذهذ بنألا ةقباسدعب نوكيا اةرغفألا | ١5

 عمطلا عظقو ىلاعت هللا ىلا اضلالا هم دوصق ما باوذاو هل ودي اهطاق ناكأم ل.س بلط يكف هلرفغي | ْ
 با اوااف نير ناك اناكودي ونال رفغتسي نازاج يكل ئاف لاه نا (ةئاثلا ”رلَمملا)هّسرو هسركو هنركوملنقنمالا | ا

 ع سسيتع سم تح ا سمس هيه ا
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 | | (يساقلا) لعل عتيل هنم تعا نال قي بل هنمعنمىأ ناذوطلا ىلع مرحه (عبرارلا )دك اهنا

 ' | نيختدبلا عضومم رح (سداسلا) ىلق نم مهل لت ثناكءاسشأ ممسن:أ ىلعاو ءّر ع نأ همل ا نيرثاصا | سعأ
 || ءامدلاىلا عفرفمدآءان: ىذلارومعملا تدءلا ل موهو كئالملا نمةعمس هنو ضرالاوتاومسلا قلخ
 | ةراددلةهأ كثب باها ىوراهريغوراذقالاو امالاب ءوبرقي نأ هداسع لعمر (عباسلا) ةمرالا

 | نماداو ىلهننا ببي نأوجر 'تنكةراستااقذ مالنملا هلع لمعم+تداوفمالسلا هدلع يداربال اهتيهوذ
 ' اطلاع مرت خب ضر ل .هع*او ك٠ .ىلا امواشنف مامه دعب مها ريال تلاهو ىتءدان هقرو هشعئفمل لش

 ُ هن الارخ ىلا ذا وورد تيكا فا اشر هلوقب ىلاسعت هللا اعد مثاهلنا ىلا لاسةفاماكت ندا ماه

 | | هللالوسر ل اقفانم ترا همدّقب برمضف معز عضو م ىلا صل ان تهناف ىصلا طعو تشطعاهن امم

 | ماللا هيلع يهارباّنا نانيعم انبع مزهز تناك تاعاسبن االول لعام“ اماهللا م>رملسو هيلع هللا ىل لم

 | ةروك ذ ذملارومالارثك ١ ىذاقلا لا تيباادعا وق عف ذرب ليعام“ ا عموه لغتش او لمءاس“ اري كت دعيداع

 ٍ ناك هنا عم ءامالو ماعطال ثدح ىلا هدأو لة ناو اهبنع .كارالزورخال هنال ةدمعب هب اكسس | هذه ىف

 ْ لانهل_ مع هنا هلعا هنااا ةاذاال اةراسلوق ل>ال ماشلا دالي نم ىرخ ا ةداب ىلا ا_هل لب نأ هنكمع

 د | اندنعلالِذّنال مالسلا هيلع ل _ءام»ألا صاهرا نوكي تأ له_ةكف م نمزءامرو عظامأ لوقأ و ماعطوءام ٠

 | ةقاعتمماللار ةالدلا | وهقتاا كر لاق مث مالسل ا هيلع ميهاربال ةز عم هناةلزتةملا دنعو ةلزخءملل اف الز ئاج

 |[ | اوهقبل ة-فقعرزال ىذلاىداولا اذ_مب هدالوأو ل.عانو“ ام هو ىو ”رذنءاموةتنكسسا ىأ تزكشاب

 | ىوري ىوه ىعمدالا لاف (لوالا ثعلا) حابس هيفو مويااك :وممسانلا نم ةدثف'لعج او لآق م ةالضا|

 ريت ”ومسلا طصت ليقو مهيلا ع رمت دقو مهدي رثمهيلا ىو جليقو لفسأ ىلا ولع نم طقسا ذا فاران
 | سأر نمر دخن ١اذا ل-رلا ىوهو بدناور دمنا اذا ىووي لا سأرن ءرخغا ىوه لان لزنت ومها

 1 أ باهذلا ىلا سانلا لسه لثدي هنالف نيدلا اما دلاو نيدلل عما ءاعدل' ادهن ا ( ىناثلاثحأ )لباسا

 | تاشاعملا لة: ىلاس الاليم هنف لخدي هلالفاثذلاامأو ىلاعت هلل ةعاطلاو كفن بحسن ةدلملا كالت ىلا

 هلوقف نم ةلك( ثلاثا ثدلا) مهسابلو مهاعطرغكي هو مشرع عسنن للملا اذه لحالذ تا راعملا بنس مهما

 لاف مهلا هلأ ”ام سا: | ضعب ةدئفأ ل_هحاف ىعملاو ض.عبتلا دمف:مهملا ىوهم سانلان ه5 لع اف

 ْ :دننأ لاهو لرييج نب دمعس لاهو دنهلاو كلرتلاو مورلاو سراف هبلع تح دزال سانلا ةدئفأ اقول دهاسجم

 ْ | نم مهقزراو لاه منوم مهذ سانلا ن ءةدننأ لاو ه:كحاو سوجن او ىرامالاودوهلات سانا

 | ىلع لددكل ذو تا ارغلا نس موقزر او لاق ل تارُهلا مهقزراو لتي ل هنا( لوتالا ثلا ناث<# همفوتارُغلا

 أ مهلا تارغ ْمأا لاصب ايدارملا نوكي نأ لح (ىناثلا ثلا) مهلا تار ْمأ | ضعب لاصت !ءاعدلاب بولطملا نأ
 ا لاق اهتمراغلا كلت ليصفل اهم برقلابى :رقااةراعدارملا وكي اغاو تاراقأ | لمس ىل_ء مبا اهل اصيا

 | ةماهاو تادابعلا» اد الغ ّرغ نأ ايندلا عف اذم ن نم لقاعلادوصخل نا لسع لدي تلذو نورك سد تملأ

 أ ةماقالاوغت :دنأ لحال هدالوأ ىلع عيفاتملاريست باطاسمنا هنانيبمال_بلا «بلع هاربا َناف تاعاطلا

 ,تلطال مالسلا «لع هنالعاو ناعئامو ىئذخام لعت كن اانمر هلوق ( مدارلا بولطملا) تابحاولاءادأو تاولضلا

 لبقتسملا افر ومالا اياه د لاو>الا بقاوءملعيال هنارك ذ موماعاهاموم تو هدالوال عفانملاري#ت هللا م
 اانا وحاب لع كن | ىنءملاو ناءثامو ىخامل_.:كناانير لاقناهر اينأب طرى اواهملاءل اوه ىلاسعت هناو

 ءاكمل | ع 000 رفلا لود بيس دجولا نم ىذثام ل قائمات دسافمو انطامصءو 1

 1 | ىلا عادولا دنعدل تلا ث دحر اهنيب و هند. ىرج امديرب نلعن امو بام !ىف نكقملا نزاسا نم ىننغام لمقو
 ' 5ث نممتا لع ىنذيامو لاك مث ىشذغالن ذا تلاك من لاف اذهب كلر مأ هللآ تالاف مك. كا هلا ىلا لاقت انك نم

 "' ]| هلوقكمالسلا هيلع ميهاربالاقيدصت لوز ع هللا مالك هنا( امهدحأ ) نال رف قدءاهسلا قالو ضرالا
 11 ظ | فْئث نم بيغلا لاعوه ىذلا ىلع ىننعامو ىندي مالسلاهملع ميها ربا مالك م هنا (ىاثلاو) نولعفي كلذكو

 "ديس

 ندصم



 نك“

 رع 7# و

 موب وتم : مول سانلار ذنأو ىنعي قياسا دوهعف باذعلا ظفا ف ماللاو فلالا ||| ْ ا

 ؟ااثلاثعلا) م,سور نق نيعطوم م منكتحو مهراددأ صوم وهو ظ 1
 ْ أ لاسدتا لعلسموو الجو ةمانقلا مونوع باذتلا بزب منطوق لست ترم دوران ش

 لاقيو ةجرلا نولأسي مهنا و همف أي مهما ذع نأب مونلا فدو ىلا نعت هل الذ الذ دوشب رهاسلفلاو لإ اغملا | ش
 0 الاء ذهن لى ةحو ةمايقلا موبسالا كلذ قدليالو لاوز نم مكلايلبق نم مم-ةأاوفوكتت ملوأ مهل |

 ١ ثددنال ممئانع اذه ةقاناومدق 'وىل هن هلوقوغو ىرخ ادنى ىلاغتةقا هرك اع ءانعمو لاوز ند يا ِْ

 ا ع

 أ راثلا ىلا» ايقشالاو ةذخلا ىلا نويهذيءادعشا اوي رف نع قي رفزيقنيأد نع لص تاما لدقو باسملا

 | هلوق « ملعأ هللاو ءانركذ ىذلا لءادلا ىلو 'لوتالاوروقلا نءماسقا او نادلا ةياجا دنع ىل_ص#< لب لدقو |

 أكن وعد بي رقىل+أىل انرخأانب راواظ يدل لودمف باذدعلا ميتا مو + سالاردنأو ). ىلاعتا|]

 أ ممسفن ا اولظ نيذلا ن حس | دم ىف ٌماكسو لاورنم همكل|ام لبق نمسا اووك:لوأ لسرل عبشو

 ٌْ |(لف الاثصملا) ثاسحب ا هبفباذعل موتي مول وبدل وقتا ملعا(لاشعالا مكلانب رمضو ممم انلعف فيك مك نيو

 | (فاثلانصلا) ةءامقلا مولوهورذنأو هلوشل نان" لوعممبادع امبن ايمو ف اثكلا ب اصلا

 بيرق لجأ ىلا نئرخأ الول بر لوقف توملا كدح أ أي نأ ل دهنم مك انزامعاوةفنأو ىلاهتهلوشب ةههاش

 بيرق لح ا ىلا نرخ اًمراواظ نيذإ ل اوقبف لاقف موملا كلذ فرافكلاا لقيام هناكسقا ىكح مدس 1
 | ىلا ةعجرلا اوبلط مهضعب لاف بي. رقى أىلا انزخأ هلوش,دارملاقاوفلتتو لسرلا عم .ةو كنوع د بخ ْ
 | توعد تحن م-ولوت ىلا ديف ءاكشلا لاحىلا عوجرلا او ملط مشب لو فاول اهنا صوم |

 نم معق أ اونوك: لو أ مول اس ىلا«: ل اةفرهاط "الآ هذه لد وأتف ل هجيأ لوق ىلءاهأو ل“ رلا ست

 ا | اذهبعي رقتلاّت اللوق ذهب ىلاعئدقا مهعَر -ةؤداعااراكنا. نه هنورك ذياوتانامم كل درمغ ىلا تومي ن هللا:

 | ىرخا ةامدس ىلا امل طوله ع نءانل لاوزالنولوةءاوناكم مهن اىف ةمشال لاوزرت مكلام عمو ىوقأ سنا

 | نعَو مزه ىلا نامش نءوأ توه ىلا ةام- نع روزين نأ نورك اوناكم مم[ ال ناحخارا دىلارادإا ذهن وألا

 نك اسم ىف نكس سىوهي منسف: أ ولط نيذلا نك اسم ةكسوهلوشب رخآ اهب درتت»داز ىلاعت هللا م غىلارقف | ْ

 ؛ لاؤحال ا هده دهاش ع نقالة سملاوزتكلايببتتأاولاو سل ا مهو م اق 'ورذك يذلا ا[

 | مكلرهظو مهيانلعف فيكمكسا نيشو لاق مث + رقتلاو مزمل ابن يع هلك ملا ةزقرتور نأ يلا نيو ٍْ

 ١  0مننا كيلي هانا كو كيزيمو لق انادو ليتات لاكمال دلل ولا ىلإ تاه |

 ! 7ديايعا كاسب اولاو امن دلا بلط ىف جرئاخال هنانلعيا ذه دا تدب ةئاوأ

 أ ةيشالف نوناائرقاذاامأ“ ءانتلاب كر ةاذا اذه هلارحز كلة نوكمالبو افئاشيوكينأ اذه فرع نء ىلع )ا

 ا اًمرضو ةلوقام أ هويت بابا دلو مهجا ءلعف فيك مك نيب وأ لاه اعت هن ”كربدغتلاّن ال نشأ

 ٍْ ىلع رداقوءادتبالا لعر دقي ةداعالا ىلءرداك هنا هنرلعباممنآر ةلاىفاشاه دز امدار اف لاثمالا مكسل | ْ

 | دعو مهر ا اوركم دقو) ل5 هلوق لأ هقئاوريثكهلنا باتكىف كال ذو ل هملا لالالا لعن كلوا تددعتلا

 مهركم ةمفيك رك ذياهعدلا مهباقء ةفصرك ذا ىلاعت هنا لعا ( لاما همه لوزتل كمناكن' ومار كيههللا|

 ١١ دوءباذام ىلا اوركمدقو هلوق فرموضلا نأ ىفاوهذاّدخ (ىلوالا هلة سما ) لاسم تو مدر ؟ماوركمدقولاَعُو

 ! 3 وقلااذهو مهسفنأا واط نيذلا نكأهىفا ونكم نبذل | ىلا ! دئاعرم_هذلا ن وكِنأ ( لوالا) هوجو ىلع

 لأ سو هيلع هلا لصد موق هيدارملا ن وكينأ (ىناثلا د)تاروكّدملاب ررقأ ىلا هوع ب < ريعضأ اال ميصصلا
 ذاوهلوقىف ىلا عت هللا ءركذ ىذلاوهرككا كلذو مهركم ككموقركم دقو دعا سانلار دناو هلوو هلع لل دلاو

 1 ه.فاوعرةةساىذلا ميظعلا مهركم ىأ مهر كم هوقو ور هول وا: ةيوأ زيا اورف ذك نيذلاكنزكع

 طب رواتوبان هسفنل دتعاف ءامساا ىلا دوعدا !لواح ذورغّنا لمن امركملا اذهن ءازللاّنا (ثلاثلا ) مه دوج |
_- 
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 دسصع

 ا ةتقاعنم هنمدج لولعلف فيقوتلابال ملءبال هنم عنملا نا( لوتالا) هوجو نم هنع |
 ذك الا كول لوةينأل' ءاَعاو مالسالا طريش كلذ ناك( ثلاشلا) ءاو-و مدا هيدلاوب ا

 هد لاكو كَ غتسال هبسال مب هاربا لوقالا ىلا «ةهلوق لاطءلالطان نكي ملوأو الطانر افغتسالا

 قورلءأ هيا هنمأ ريت هقتو دع هنأ هاني الف ىلاعت هلوق ىفركذملا»» انآ صتتسلااذهلوتنموم 1

 هيل ءلياداارإبرلا ىلعمئاقلا مامق نمر اع سموعو تدثي ىأ مودي (لوالا) نالوق بالا

 ٍْ بر ىلع تماقبم "اك اهءوض تدثو تقرشا ىأس عشلا تاجرت هلوق هريظنو اهقاس ىلع برحلا

 , مع هادا ىأةيرقلا لأساو دلوق ل ئمز احا ل.س ىلع هل->أ مامق ب احلا ىلا ددسي نأ

 منيعطعمراشالا هب صخشت موا مهرخودامان ويناطلا لو سدابوع الويع ههبإ ”نيسحالو) د)

 مالم السلا هيلع يب نع ىح دج وتلا لئالد نيالا )ع اود ممدنف أو مهفرط مهبل اذنرال

 ولة :رذغملاو ةيرلانهصخ نأو ةحلاصل !لامعالل هةفوننآ هنم باطو لرش آل نع هنود نأ هللا نم

 دوجو ىلع ل دقذلاامأ ةماسقل' مود ةفم لعل دياموةمانعأ ا مودو بو لع ل جام كل د دءبرك ذ

 نم مولانملا تي لول لندن ىلع هسنتلا هنمدوصقلاف نول اظل لمعيا سالف قا ”نب_بحتالو هلوقوهنذ
 "لف | تنال مااةذباش ا رتاكو أ ءاَعَالا نعا رعبا وأ لاظلا كلذ نعالفاغامان زكي نأ مزل ملاطلا

 هلا هللا لص لو..راب لي نبك ل ةتاف اظل نم مولظملا مةةنيال نأ عنشما هللا ىلعال احم اغلا ىضرلاو رععلاو

 نم يلع ناك لع تلا يا ارملا(لوتالا) هوجو نمباوجاو ”هلةغلاناقوصو مهنا بسحب نأ ملسو هيلع

 9 ذمآ نيذلااب ام هرخ اهلا هنا عم ع دتالو نيكرمنمملا نم -نيوكنالو هلوتك الفا هنا بسال هنا |

 .اوراطإ اك د نعةافغل>ال ماعلا مدع ناكل - ذب ملول هنا ناس هنمدوصقأ|نا(ىاشلاو)اوتمآ

 هنبكالودإ!!ثا(ثااثلاو)ال ا ماَعنالا مدعناكم رحال د لكل امولعم ”هلفغل اذه عانتما

 توك هنأ (عباا ارا زمطقا اوريقثلا ىلع بسادملا مهيلع برق رلاةلماعمن كلو نول هعباسع لفاسغلا "ماعم

 مالا عماباطخ هع اف نوكيهنأالارهاظلا ىف سو هملع هللا ىلص "ىلا | عمان اظش ناك نا ومالكلا

 نيلاظلاءالؤج ماقعرخ وياها هنا ىلا.عت نيو ملال ديمو مولا ملل ةهلس: هنا ةتدمع نبن ايس

 | 06 نبع تقبل ل <رلارصب نمت لاقيرامدالا هبف صضشت هنا( ىلوالا ةغصلا)تافدب فوصوم

 ١ قر نيعطهم هلوق م ناشلا ةفصلاو)ةوقلا طوّةسو ةثهدإاو ريكا ىل_ ل ديرصيلا صودُو اهفرطيال

 م ذأ عطهتساو هرب ريس وبلا عطشا لاي عارسالاوه ةددسع وأ لاق (اهدحأ )ةعدرألا وقأ عاطل ارب ا

 نيب افقاو قءينا فانا ةذش نماصخ اشءرمصب قي نم لاح نم بلاغلاّنا ىدملاف هجولا اذه ىلعو عرسسأ

 1139 نيعر بم قْيعظهم نؤوكيمهراصبأ صون عم مهنافدانعما | ذه يال بهلاح نا ىلاعت هللا

 ُِط !(ثلاثلاوؤ و شخو لذ فرط: ىذلا عطهملا ىي نب دجأ لاف عاطهالا ف (ىاثل لولا )ع البلا

 1 .عاقالاوموؤر فقم دوق (ةناثلا ةفسلا) عله لدورقاذا لحجر ال لاشي ثدالا لاك ( عب رلاو)تكاسلا

 4 [ثينمفداتنانا عم او مهءؤر ىفاراكأ مد وو هوبي 4 سأرلا عف ذر

 0 م |!) مهسور توفر موماو داتعملا اذه فال مهلا ناىلا_ءتنيبفءاربال ىكل هنع هسأر قرطد ا

 1 || راصبالا هم صخن هلودف صوخلا كلذ ماو دةؤصلا ءذش نم دارو م-هفرط ملاذ ةربال وق (ةءبارلا

 ا :ىب ءلديكل ذو حوضذشلا اذعماوددءة:مهفرط مهلا دترالهووامناد صولا اذه نوكد شيال

 هلنثتل ئذلاءاللءاوهلا اودمجدتفاوهلوق ( ةسماحخلاةفصلا) مهول: ىفةثهدإاو ةريخلا كلما وود

 ب : ةيلاغخرافكلا نونا تأ م دارملاو 4 ف ةؤقالاملاخ ناك اذا اوه نالف باق ل_ةفافصو لوس مث مارحالا

 . || نمهو تحتال لسوء ا نمو ةريس ا نم مهلا ام مظعلراكفالاو رطا وذعأ ع. نع ةءاّلامون

 مو رز ىثا اوةلمخا دقق سهلا تاغصلا هده تفرعاذا نزلا نم ه فام ال اعل

 1... تسب لف ذامناىل امتنا ليلدب ةبساملا دنع اهنا لقفاهاوسح 1

 تس ا6 ب بع ١ بحسم سس حي سصب جوع 0 مسعا



" 
 - 1 1 م و عدم بوح حمس

 أ راثلا ىلا» انقشالاو ةذخلا ىلا نومهذيءادعشااو قب رنعقب رفزيع امد :علص تا منا ليقو باس ا ا

 ْ أ هلوق» لعأ للاو ءانرك ذ ىذلا لءادال ىلو لالا رومقلان ء«مامقااو عادلا ةياحادتع لص لب لدقو

 : | كتوعدب تبي رقىل+أىل انرخأاشب راواطظ نيدلالودمف بادعلا مهلا 68 ساااردنأو ) ىلاهت | 0

 | ممسفئأ اولظنيذلا ن سب اسم ىف ٌماكسو لاوزنم مك ام لبق نم هَ اووكد:لوأ لسرل عضوا |

 ظ لو الاثحملا) ثامحب ا همفباذعلا مويتأي مول هلوقث العا( لاثعالا مكلانب رضو م مب انلعف فدك م 0 !نينو 1 ْ

 | (قاتلاتصلا) ةءامقلا مولوهورذنأو ةوكا تال لوعفمباذع أمدهبت أيمويف اشكل بحاصلاق |

 يو عجم ؛ مول سال ار ذنأو ىتي قباسسا ادؤهعملل باذعلا ظفا ماللاو فئالا | :

 ْ *ااثلاثلا) ممسؤر نق نيعطوم ممنوكتحو مهراصبأ صوتو ١

 | نايا طوس ادا ةمادقلا مويوهبادعلا مه ًايمودلوق نأ ىل-« نوه نورسفم ورا ا

 لاقيو ةعجرلا نولأسي مهناو و هبف أي مهباذعنأب مودل ف صو ىل عت دنال هفالذي دوش رهاسلفلاو هلا

 هن الاه دهن سيل ةخحنو ةمامشلا موسالا كِل د ىليالو لاوز نم ممكلام لبق نم مم-ةأاونوكن لوأ م 5

 يو وج هم بسا هح يحس 1

 1 كوخ دلل 2 ادب فكشلا لاحملا عرايا لل لافر هفاوطرقاماوفالتنل اند ا

 نم معسق اونوك لو أ مول اسم ىلاسعت ل انتر هاطظان الآ هده لد وأتفل_هىبأ لوق ىلءامأو لا رلا عسستتو | 000

 ثءدال م ملاعا دهس هللاناوو-ق ”وَىل ءث هلوقؤفنو ىرخادي[ىىل اعتق هرك ذاعءانعمو لاوز نم مكلام ىل.ة | 00

 | اذهبعي رقالاّتال لوقلا ا ذم ىلاعتهق 'مهعَرةفذاعماراكنان ههنورك ذبا وناك امك ةربغ ىلا توم ن ههنا |
 ىرخا ةامح ىلا ةامل- !هذه نمانل لاوزال نول وي اوناك مهن اى ةبيشال لوزن نم مكلام عمو ىوقأ سنللا
 أ َنَعَوُ, مزه ىلا ناش ءوأ توه ىلا ةام- نعا .لوزينأ نورك .اوناكم أ ال ةازاجملارا دىلارادلا هذه نمو |

 نك اسم ىف نكس قدمو ولات نيذلا نك اطنقو ذكسوهلوشب رخآ اعبر ةنمهداز ىلاعت هلا مث نغىلارقف |

 ١ لاؤح الا هدهد هاش ع نمّال ةيصعااورفكلايممسف: اولظو درغو داعو حونموقم هر مكلاق 'ورذك يذلا | ١

 4و مك مكلل ارهظو مهما اعف فيكوكسانيدشو لاق مث عب رقتلاو مذللابجوتسم ناكريتعنالاذافرتعينأ هيلع بجو |

 ع نكي لو ممانملهف ففاكم ك2 زيمتو ىلقق اذا و لبق ن اف لاكتنلااو زن او لاب ولا ىلا تداع مهتيقاعتا ١ أ 0 ْ

 | اونفممنا محاسن دال نيملاظا واكييم دقن اكشاوا ّنأا ولع مهنا مق مهيذكت لجال مهكلهأ ىلعت هنأبنورقي |
 بحاولا ونيِدلا باط داهتجالا ودا ب جا ولاو امن دلا بلط ىف ةدئافال هنا نولعيا ده د: ءفاوض ذرقناو ١
 ٍْإ ةبميشالفنونلابُكرق اذاامأ» ءاتلاب كر ةاذا اذه هارحز ثا 3 نوكشالجو افئا نوكين أ اذه فرعن دعا|

 1 انيرضو هلوقامأ هو: 5 يللا را شياؤرجللا اءلعف فرك مك -!نيبن ملوأأ لاقت ىلاعت هن "اكربدغتلا تال هف|

 لسردانو هاذا لعردقاج ةداعالا قعرداهنا يعي ات دا ىفهتتاءدرو اهدار اق ةاشسالا وكلا أ
 | دنءو مهركءاوركم دقو ) ملا.ةهلوق ةمءأ هنا اوريثكهللا باتكف الذ و ىل#ملا الهلا لعذي كلج ولابيدعتلا |||
 مهركم ةسضيكر ك ذباه».تا مباع ةفصرك ذ اس ىلاسعت هنا لعا (لاج مط همم لوزتل مهركم ناك تاو مهر كم هللأ |
 عي اذام ىلا اوركم دقو هلوق فرم هشلا نأ اوفلتشا (قوالا اهلك سملا) لث اسمهيفو مهركماوركمدقو لاق

 || لوتلااذهو مهسفنأاو ملغ نسذملا : نكادمىفاو :كس نيا ا ىلا ١ دئاعر «بذلا نوكي نأ ( لوالا) هوجو ىلع |

 ملسو هيلع هننا لصد موق هيدارملا ن وكينأ(ىناثلا و)تار رولا برأ لهدم بح تا
 ١ ذاوهلوقىف ىلاعت هللا هركذ ىذلاوهر 1 تاذر معركمكموقركم دقو دما, نياينلاردلأو فود هيل او

 | هتف اوغرفتساىذلا يظعلا مهركم ىأم_دركم هوقو ل و+رذعو كولنةيوأ وتبث اورفك نيذلا كد ارك
 ]| طب دنوان وبان هسفنل دعا ءاعسلا ىلاد وعصا !لواح ذورغنا لقنامر ركملااذجز.دارلا نتا دل كده | ْ
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 ا 1

 اه مصممستصل ١ يل مل ١ يا ١ مس صل سمس محل م ميسم 06 ال ااالل ا لااااااساسساسسسلا سس رع ممسم امم يسسللا

 2 | دارأ(ىفاثلا) ائاج هنوك ّنظداعنم همم د لهلعاف ف.قوتلاب ال الدال هنم عنملاَّنا( لوالا) هوحو نم هنع

 || كلذ ناك 1 كلذكضالا ناكول لوة.نأ لئاةاو مالسالا طربشب كل ذناك( ثلاشا!) ءاودو مدآه.دلاوب
 أ همأ تناكممذعب لافو كلت رغغتسال هبسال ميهاربا لوقالا ىلا «تهلوق لاطءلالطاب نكي لولو الطاير افغتسالا
 موي مول هلرقىفو لءأ هتلاو هنمأ نبت هلاو دع هنأ هلنيبت الذ ىلاعت هلوق ىفركذل انءانأ ص بدسا | اذهلو ةنمؤم

 0 || تماع مولوقهملع لمادلا ولج رلا ىلع ئاقلا مامق نمر اعّمسم ودو تشي ىأم وي(لوالا) نالوقباسحلا
 ]| (ىلاثا) ل جر ىلع تماق اهنا اك اهءوض ثنو تق رشا ىأس عشلا تاحرت هلوق هريظنو اهقاس ىلع برجل
 || ىلاءتهلوق»« لعأ هئاواهلهأ ىأدي رقلالأساو وق ل ئمزامنا لسس ىلع هل_>أ ماق ب اسحلا ىلا دس نأ

 || مهسور نقم نيعطهمراصبالا هبف صخشت مودا مهرخؤداغا نوذاظلا لهعباسع الداع هلل "نيسدع الو )

 تاط هلا مالسلا| هيلع ميهاربا نع ىكح مث دمحوتلا لئ الد نيبال هن العا (ءاود مهتدنف أو مهفرط مهيل اذتربال

 . . || ةماقلا مويىف ةرفغملاو ةجرلابهصخي نأو ةطلاصلا لامع الل هةفو»نأ هنم باطو 'لرشا !نع هنودب نأ هلق | خرم

 "|| ةمانقلادوجو ىلع ل ديىذلاامأ ةمابقل' موي ةفص ىلع لدي امو ةم امقل |مول دو بو ىلع ل ديام كل ذدعنرك ذ
 1 نء مولظمال مة ملول ىلا هد هنا ىلع هسنما ا هنمدوصقا اف نوم اظلا لوعباسع الفاعهننا نب_بعالو هلوةووهفذ

 ل هلفغلا تناك انو لطا اكل ذيامضار ناكو أ ماقمنالا نع ازجاعوأ ملاظلا كل ذ نعالفاغاما نؤكي نأ مزل ملاطلا
 ]|| هللا لص لوسرلاب دلي فكل ةناف ماظل ا نم مولظحال مةطنيال نأ عنشما هللا لعالا < لاغلان ىذرلاو زدعلاو

 | اون” نيذلا اهيا هلوةكورخ اهلا هقاعم ع دتالو نيكرمشملا نم”ننوكنالو هلوثك الفاع نتا بسال هنا

 [|| ناك اناو ملاغإا كلذ نع هتلفغل ال ماقتنالا مدعن اكمل مقتذي لول هنا ناس هنمدوصقاانا(ىلاشلاو)اوتمآ
 معلم اهي هنبس الو دارملاّنا(ثلاثلا وال اهم ماقنالا مدنع ناكم رجال د-أ لكأ امولعم "هلفغل اءذه عانتما |

 ١ | نعوةّمالا عماباطخ ةقشللا ىف ن وكن هنأ ال ارهاظلا ىف لو هماع هللا ىلد ىنا ا عمان اطخ ناك نا ومالكلا

 25 ظ مودل نملاظلاءالؤه باةَعرخؤرامناهناىلاعت ندد مث مل اظال دي دممو مول ظملل ةبلست هنا ةسندمع هن نانو

 "| ةحوتفم هذمع تقي اذا ل-رلار يصب صخش لامير اسدالا هيف صضشت هنا (ىلوالا ةفصلا)تافدد فوصوم
 00 قر نيعطهم هلوق (ةناشلا ةفصل او)ةوقلا طوةسو ةثهدلاو ةريذسا ىللءل ديرصملا صوتو اهفرطيال

 8 | اذا عطهتس او هريس فريعبلا عطه لاّةيعارسالاو د ةدسعو أ لاق (اهدحأ )ةعدرأ لاوقأ عاطدال اريسفت
 95 ظ نيفافقاو قنا فراتاة: دش نماصخ اًشهرصب قبب نملاح نم بلاغلاّنا ىعملاف هحولا | زد ىلعو عرسأ

 || كلذو هن نيع رسم ىأ نيعظهم ن وثوكي مه راض أ نص وأ عم م ماقد ادعملا اذه ف الذ م_هلاحن ا ىلاعت هللا
 )ا عطول ا(ثلاثلاو) عوشخو لذ فرظن ىذلا عطهملا ىحي ني دج ألاف عاطهالا ىف (ىئاثا ال وتلا)ءالسبلا

 عانقالاو مور ى:ةمدلوق(ةثلاثلا ةفصلا) عطغا ل دو رق اذا لجرال لاقي ثدللا لاه ( عيارلاو) تكاسلا
 دها ثي نوفداتعااّنا عا اومههؤر ىجذ ارىأم-مءوؤر ىى:ةمهلوةف ع ودخول ذى رظنلاو سأرلا عفر

 03008 ةفصلا)موسور نوءفرب موماو داتعملا اذه ف الذ مهأام نا ىلا .ءتنيبقهاريال ىكل هنع هسار قرطن هناءالملا

 ْ 5 ْ راصبالا هه صخشت هلوقفصوخشلا كلذ ماو د ةفصا | هده نم دارملاو م-هفرط مهما ةةربالهلوق (ةعدارلا

 ىلع لدي ذو صوضمشلا اذ_هماوددةة:مهفرط مهلا ةتربالهلوةوانتاد صولا اذهنوكدمفيال
 هلغشنإ ىذااءالخلاءاوهلاءاوهمتدئفاوهلوق (ةبماحلا ةفصلا) مهيولةىف ةثهدلاو ةريخل اكلت ماود
 | ةسلاغرافكلاب ولقْناناس دارملاو هذ: قفالاملاخ ناك اذا اوهنالف باق ل ةفافصو لعج مث ما رحالا

 1 : نم هو ةةئانل لم أو ءانر لك نمو ةريس ا نم مسهل(: ام مظعل راكفالاو رطاولنا ع ينع ةءا.قلامون
 3 تاوىفاوغل#خادقؤ ةسللاتاغصلاهذ_ه تفرعاذا نزحلا نم ه_ءفامةرثكتجارورم. لكن مو ناقعلا

 | موقي موب هنأب مويلا كلذ فصو بمقع تاغصلا هذهرك ذامن ىل هت هنا ليل دب ةبساحملا دنع اهنا ل_ةفاهلو صح 1
 دمجو و د رمح تب < نع يماسسسمو ذا محاعتمم ب شل اي سحق لح

 نين تا



4 

 ظ | مه اردلا ت تادءكلوفكف تاوذلا ف ليت اعوقو دنع لي دءتلا نارك ذاماو هلاوح [ترغتاذاديذ ل دهن | ا

 داو لكبا لقال اذنإ تفرع ذا نمتنج مت :مب مهائلذب هلوقوا هريغا دولج م عاناذب ,هلوت هتةموريناند ا

 سا.ءنبالاو تازإا لب دين الة فص'ا لي د دا رااّنا (لوالا) نالوقهبأ الا ىفف نيمووهفملا ني ذهنه | أ

 ىو توا نار جفتو اهل امح ضرالا نع ري ذا اذص ىف تريغت اهناالا نضرالا كت ىه اه-منعهللانذد

 لد لاه هنا را ا ||نع ه:ءهللا ىذرةزئرهو هنأ ىورو تأ الوجوعامىربالف | ١

 تاوءدااو هلوقو أ الواجو عبي ىرت الق ىظاكعل ا عذالا 3 ءاه دع وانهطسنمق ضرالا ريغ ضرالا هللا |

 هدهع ىفدوؤءوذالورذاكب نموه ليال مالسلا هيلع وت كضص وهو تاوغسلاريغتاوعسلالةستىأ

 امدهثرب وكتواهراطفتاواهنك او كح راشتان تاوهدلا ليدتورفاكبهد_وعىف د-وءوذالو ىقعملاو []

 دارملاّنا (ىناثلا لو اؤ) ناه دلاكن وكيتةرانتو لل ولاكن وكس: ةران انمناواناونأ اهنوكو اهرقفوشو أ
 لودعت لو مدابياع كيفي )ل ةمقما !ءاضسلا ة-ذةلاكح ضرأب لد دوخغسم نبا لاق تاذلا ليدل .:

 صرالال د. ممول :هرقثال لاه لوالا لوقلا خبر نم سانلا نمونيلوقلا نيذنه حرش ذهفةئباتشاهاع |

 اذوسومفوصوملان وكت نأو ديال ةممدلال ودح دنعواهلا ةفاضم فص لة. لاو ضرالا هذ هدارلا

 لدينا! كلذ لود دع ةنقانضرالا هذه نكس جو ضرالا هذه وه لد,نلا'فوصوللا ناكافإ ظ

 لّدبَنلا لود- عنشمالالاو لدتا! كإ لوضح د ارمافص ع ةةانضرالا هذ .هنوكتنأنكمالد | 1 ١ ٠

 لوقا اذهبنولئاقااو ةبقا,تاذلا نوكىضتةنهن الا ةذهْنأ تن تاذلاوه قابلا نوكي نأ بوف |

 ملعاو اهلاوح ًاواهمتاةطمدعبامت اوماس-الاو تامذلاقامدعبالةماقلا ميقدنعتانرلو يلا مه |

 ||| تاوهسلا لع و مو ضرالا لغم ىلاعت هناود تاوءسلاو نضرالا لي دنت مدارملا لاقي نأ دعيال هنا |

 | لغأ هلا و نيك» ىئاراسقلا باك تاالك هلؤةر نيءاعىنار اربالا ساكن االكىلاعت هلوق هسسلع ليل دلاو ةئثلا |
 اعيجبهق اوز ريو ىلا هت هوقى ءانرسف د_ةذ هتزوربل اامأ ل وةةفراهقل اد اولا هتناوزرب و ىلاعتهلوقامأ |

 ثاغ:سءالفرهقيالر اهةبلاغبال تالغدس>او كلا ناك اذا كلل !نالانوهراوةااد اولا رك ذامغاو | ْ

 هسف'فضواناوراهقا اداولا هق مودا كلملا نأ هلوقهرهظأو هب , وعملا هيا ىف هال ا ناكف هريغ ىلادحال ]|

 | مهز عتاد نمرك 3 ىلانعت هنا لعاو ذم ءون ني رلا ىوتو لان ما ذو مده زم نيباراهق هنوكب هنا | |
 هتلصوو هر هتددشاذ شالا تارق ل اةيداذ مالا نينّرةممهنرك ( ىلوالا ةفصلاف ) اوما مهتاذو | ||
 وهو دفص عجب دافصالاو مولا كئاوأ ةرثكلرثكتلا ىلع: عهءاجو نامش ةيةشي ىذلا لخلل م ءانار ارقلاوأ ا

 عمرفاك لك ئَر ردم ىلكل لاق حا ( هو أ ةنالثنعأ -ةاوق ف ل وقنفاذ سف تفرعاذا دنقلا :

 7 سوف: ىلا «) هلل |نرشمف تأ رقى تجوز سؤفنلا اذاو هلوق ئءموهءاطع لاهو لغىفناطمسُش | د ا

 قرافاذانانالاّن ا هم. ىلقدلاثصأا اظ-لوقاو نيطاشلا نم مهمانر ةبنب رفاكملا طوفتو نيغلا دولاب |

 لءفاموأ هتمثو همءاطو ىلا تهئئاَدف رةمىلا اهاعدو اههد- هوه اسف" :ضارد_ةنوكي نا امافاسندلا | ||

 كادث لوالا ناكناف ةمل امفناو ةممهولا ول'لاوحال | ىلع تلق ةسن ادسحلاتاذالا ف -لغوةماهكرتلب كلذ ||

 سنا كلذ فاشل ناكشاو ةرئادمصلا ةيائعلابةداعسلاو ةمهلالات يضطر ةسهبلا كالت عم ءقرافتسفنلا | 1

 سوفنلااذاو هلوةبدارا اوهاذ هو مسا ملاعللا لمملاب يب ديدتثااءالملاو نزاساو فسالا عم قرات ||
 َناءاطعلوةنمدارهاوهو:د_سافلاث داوملاوةلطاسل 'تاكلملا ىهةرفاكللا سفنل اناط.-دو تون ||
 نرةؤهذاغضالا ىف نو 2م هلوقريسفىف (ىفاثلا لوقلاوز داق الا انور ةم وكي هناطمس عم رذاكل ك | 4

 ةسئاهماهن وكل هس اءاظلا ءر كجم حاورال او ةمقدلاا سوف: ١١كلتقادا رلاو شعب راقكلا ضعي |

 | ىلا اهنمةدحاو لكراد_هن اف ىرخالا ىلا اهتمةدحاو لك ةلظ ىداشتو ضعب ىلا اج طعن م دس .ةلك اشتم | | ْ:

 مقرا نب ديز لاه (ثااثلا لوقااو) دافصالا فنيئّرمم هلو ةبدار ١ تارا _طتارتالظلا كلف ىرخالا ْ

 ا امنا سةالارهوس ىف "لها اتاكنااتاكلذ نم لّقعلا ظ-و ل 00 دىلا مهلحرأ ومهيديأ تنرق | را
 م هدم وعام دحر دس جل عه ا مع هت هم 0 ا سم سس ودل حا
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 ىلءقلعواعب رأ امصع توبات انف ةعبرالا بن اوذا قو عفزو اهءْوب دة ناكورو ف ةءبرأب عنرالا هٌئاوق
 ١ يو 4 < انعمنا هل ةعط ني ةدساولك 1

 ١ محلل اهيلع قاع تا ىىصعلا كل: سكتف اهلا ءامسلا ىكرو دور نيعن ءانندلا تياغو ما ةثالثءاوهلاّوج |
 ْ هش فرطملانالا 3 دمعباذهو ىذاقأ لاق مهر ؟«نمدارحلاوهاذهنضر الا ىلاتط.هورودناا تاذسف

 (ةيناثلا ًهلكسملا) ةتيا اي الا لب وأ: ىف ةحالو وعم ميحص ري هيفءاجامو هيلع مديشي ل هامل ذاكيالو يطع | ْ

 | دنع بوتكم و ىنءلاو لوالاكلءافلا ىلا افاضءركملان وكم, نأ( ل والا)ناهجو ه فمع هركم هللا دءوهلوق |

 ْ | دنعو ىنعملاو لوعالا ىلا افاذمر 11 وكينأ (فانلا و هنءمظءأوهءركع ه.لعمويزاوت وهف مه ركم هللا |

 أ هلوقامأ نو. :ستحالو نورعشدال ثدح نم هب مه" أبهنوةكس ىذلام مادعوهر «موسهر كب ىذلا مهركم هللا |

 ْ ماللاعفرو ىلوالا مالا منفب لوزتاهدححو ى٠ ءاسكلا أرقم العاق لايخاهسنم لوزتل مه ركنا كاوا |
 ١ ١ أ لوزت الا ةعم ناك مهركمت هانم ىلوالا ةءارقل امة املا بصنو نوال ارميؤي نوقابلاوهنمةعرالا

 | داك: هلوةكوهو لب : ىبلاوريلتجتلا فاو موقو نأ نابخ الا مالكلا اد-هنءدودقماس داو لانك دمتم |
 ماللاوامىن ىةعمه ءركح .ناكناو هاوقىفناةافذاّنا ىدملاف ةمئاثا اة ءارقل امو ه:منرطغش تاوعسلا ظ |

 د وق ةلثمو دحلا مالا هنوف نوي وهااو ىلا ةدسأ | ىلع فل | ببصن عمل فس ع دا وقح ةرودكملا
/ 

 | ىلاعت هلا الة سارلا لابس اتو.ئك امو ثنا درا و حم

 أ هللا ”نيس< الفا , ال 'هذه دز ىلاعت هلوق ىنعملا | ده ةعس ىلع لدن و نابدالا لكى عه“. دز اهظاهنبن دعو

 | ناكوى أ لا.لا هنم لوزتل مهر مناك امو ىئعملاو مول ةلغل او مهيلعرو وظل كدعو دقىأ هلسر دعو فاخم

 | 00 ىو لعوملا لمدن ىه ىتلا تايس.ارلا لاببملا هم لوزت نأ نم فءضاو نهو أ مس ةركم ١

 أوذزي زعهظلاّزا هلسرهدعو فلخت هللا ”نيستالف) ىلات لود« مه ركم ناكنأ ناورعو ىل_ءأ ارقو هدعن رش

 6 ' الاةذهىف لاهو نوم اظل ا لمعي اعالن اها ”نيس الو ىلوالا ٠ هب. الا ىف لاه ىلع هنا اغا ( ماقتا
 | نمنيمولظملل مق لو ةمامقلا م هب لول ىلاهت هنا ىلع ه سن: | ةمدوصقملاو هل سره دعو فاك هللا" ”نيسالف

 | ناكل لاحم كل لكنا ةسملسلا لوقعلا فر زقتانو دعولا ىفانفلتع توك اماوالذ اع هنوك امامزلنيم الا

 ْ انآ نماغ* ال هيا بتكهلوقواذلسررصاناانا هلوق عب لسر دعو فاد هلوقوالطاب ةهاسقلا ةيال هنأب لوقلا

 ظ الص دع 1 0 عا ستارك همم + ْ

/ 

 ظ دعولا بدنو نير ةليوي د درسا ئرتوستو دو #0 هلنير فلي يكشف دع اوملا ظ

 | ىازيزعدق انا لاف مهتكرشمهدالوأ لق أرق نكفعشلا ةارقلاهذهوم دعوا در فات يقتلوا
 | د اولا هتناوزربو تار ماو ضرال ريغ ضرالا لدس موب ه ٠ىلاعت هلوقه هام ءاوال ماهو درك اال بااغ

 | اولوارك داو داو هلاو ءاغأ اواعملو هياور داو شاثال غالبا ده ب #١ سلا عب رس« هللا نا تدلك ام سفن |

 ملظظءو ضر ال ريغ ضرالا ل ذل موبلاقف هماقتنا توني ماقثلاو ذزيزع لاقل ىلاعت هللاّناملعا (بابلاالا ْ

 | تاسعا الاىو ضرالاوتاوء-ااريسغتن مسوؤفنااو لوةعلاىفر ط اسهال هنال موءاا كلذ لاح ند 0

 مهين أب مون هلوق ن نملدملا ىلعوأ ماقد الل فراغ :أا ىلع اما نيهجو مول بصن ىف حاجزلارك ذ( والا "هلسملا) |

 1 ةفدنأ# مدص لد هو ةيقاتتاذل | نوكتن أ امعدح نيهسو لفك ل ؛دينأاناللعا (ةيناثلا هادا ْ

 | | قرعغتلا ةدارال ل دبتلا ظفلرك ذّنا ىلع: .ادلاو ىرخا|تاذث دعو ىلوالات تاذلا ىنة:نأىناثااو ىرخا ا

 ا لام ةلوندشمو لك قالك وع مماةذفاع احابتم وسواوديذاا دا اةاخ ةقالطلا تأ ديل اةيذاز ازياح ةؤصلا |

 | لاّةيو ىرخا ةفص ىلا ةفص نم نمعلا تان ىأ د: - ىه.ق تاذدب لاقي و تانس-ممائيسهللا لتس اف |

 لك هللا ىزءاراذلامههودو ىشغتو نا رطق نم مولس ارم داةدالا ىف رن رةمدُش هون نعمر ل ىرتوراهقلا

 || هللا ىلم ”ىبنل سعال لخءانهد ل ابلساو نين هوم ار ذيل هلا ناك ام بغا ىل_ ءمك_علطل هللا ناكامو ىلا عز أ

0 
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 ةلماكل! لاعذالارو دصل ىدابمريصت ىت تل هةلضافلا قالخالاب ةفوصو ءريصت نأ ىفاتداعسو ةمامعا ودا

 دوساوهلا اوداغأ ريو فوق لون ذه ترعاه دودة ةولاذسهتاداعس سي رواهنع

 ىلا ةراشاب ايلالا اوواركجدناو هل وق وهن رظ لا هود ا لاح لايك سديثرلا ىر# يرام ىلا ةراشا 3

 لاسعالا نع ضارءالاوهامئارك دَملا اذهىفةدئافلاّن اف ةملم«لا هود الاعلان سس رلا رح ىردمام
 نمالا ناسا ةداعسال هنا ىف عطاقل النبادلاك"ةماللا ذه ةطامداالامعالا ىلدعل انقالاو ل طاسلا

 فوقولا بج وبعث اصنلا و طظعاوملاهذاهم روكا دعلا آب ةرهشم تان االاءذه(ةيناثلا اهلكلا) نيته انيتاهاأ]

 تارذخلاوت افي وكلا هذ معمم اذار ,أ انا هذ هح 7 .حلاصلا لمعلا ىلسعلابقالا و د وتلا ىلع 0
 ةكلاصاالامعالا لتس :ةشاوةويئلاودحوتلا ترف لا لم وفلمأ:لاورظنلا لغتءاووفوش هع

 عاطاقاش نادل هفب لفت م درعا انا ىلع ل دباهرشآو ةرولا هذه لوأ ىضاقأ ١ لاق (ةثااثأا هلع 1

 انر كح ذد_ةانافرونلا ىلا تاذظلا نم سانالا حرذتل ىلا عت هوقو ةةروسلا لو امأ ىدعءاسش
 رفكلآ نعم هءنمو ىو او نيدلا ىلا مهلك لحلا داشرا بالا لازنا نهدودةاانا ىلع ل دانه نا

 ا( ةروسا هذه لزنا امنا ىلاسعت هنا ىلع لدي بابل الا اولوا ارك ذئيلو هلوق نالذ ةروسل ارش ؟امأو ة.سدءملاو 1
 رزكحلا اوكرتي ونيعيطمنينمؤماورب_ديقاهم قافعا ع هني نأ لحال اظعاوماو مئاصتلا ةذه .ردانعاو 0

 ماش ومات معا و اف فلا ا رخاو:روسااهذغلوأ نا ارهظفةنسمءملاو
 اناثآلل ”لمضنال هلا يلع ةلادّدي الا هذه( ةعبارلا "ل5 ل1) ةداعالا ف:دئافالف ةروسا ا لو فروك ذم هنع

 تانلالا ىلواريك ذل لسرلا ثءبامناو باكل هذه لزئااما هنأ نيب ىلاسعت هلال لد ءبيسفاالا هل «بة:ءالو || 1

 نلامعت هنأ هنو نما لايك "كمال ناك املالاو باببلالا ىلوال ةيلاعلا ةبترملاو ميانعلا فرسشل الولف | ْ

 ءارص ىف نارفغلا وريذاب ان مخي اّمسو ىدحا| ةْبسنابعش رخاوأ ىف ةعببا مونةر ولامذهريس فتم ةتعوضدو || 0

 تاويل تاكر دنم صاللثاو نانا تاعزدبزوفلاو نازحالاو موهغلا نمص الخلا هنثا لأ ودادغب | ََ
 مغر او دهم نيني ملا قع همالسو هكالطو هماذوت نسيسو ها دم نايدلا مب لا نانا كالاهنا 1

 0 : ْ ' (ةيكم تانآ عبتو نوعذدت ةردجادر ودن)

 : : ( ميحرلا نجحرلا هللا مع - 5

 مههايداو عت زار ام هردنيإسماو احول اورفكنيذلادواعرثي.منأر رباك تاك || 1

 ثارقلاو باكل اندارملاو باد , الا نمةروساا هّدمعذن ام ىلا ةراشا كل :هلوقث العا (نواعي فر رف لمالا | ٌ
 تان , الا كل ىب_هملاو يشف آر ةلاريكشتو وملسو هيلع هلتا ىلصاد# هيىلاعت هللا دعو ىذلا باكل نيدملا ١ ا ّْ

 اوناكولاورفكن يذلا ةونامج رهلوقامأ ناسألا دمغمانا رقهنوك فو ناك هنوكف لماكلاباكلا كلذ تان |

 متاح وأ لاهةددشمن وقايلا وءابلا ةقيفشات 7 ,مداعو عفانأرق (ىوالا هلكسملا) لئاسم هيف نيام | 1
 : ثدرو بز نم مءارلاّال كلذو تاغل ةظفالا هذه ىف لوق وامن داق ركنو سيقؤاسع رنرففدزاجملا هع

 تاريدقتلا لك يلعو ةنك اسو ةقفتمو ةدّدشم تدرو دق ايلاةموتضس تنك لايأ ا |

 اود او اهو ديةرانو ءاثااعمةران اذياوامنو دي ةراناوام فرح عم ةرانأاا

 عرس ذايب عفو 5 ةتق بر نأ كير دبام ”ىع» ٌ

 يىلذهل تدب اود_ثناو ءانلانيكتتب برو ١

 لْضِممِب تفك س سه لله ضادر © ىنافلاذقلا بشي ناريخزأ 3 ا

 انعركلوةك ام فرح عءاهفيف وءالاديدشت ىلا“ ىتدق ةماكلا ءذهاضيأو ةحلستمةعاس لمد هلاوأ| ْ

 نوكتدقر ةمومذم بر نمءارلا تناك اذا هلك اًذهامت دوام ركلوقك امفرحوءانلا عمةراتواعدو || ا

 : موف ثينأتلا فرح هيلع لح ذام فورشلا نم ىلعول 5 لاف براعق ءاك- ا .دواقرو بر لاف ةخودقم

 : بر ( هينا“ لال ةسملا) طم_بنلا ف ىدحاولا اهاوراغرسأ, تاغلل اهذهف تالوالو تب رو برو تدو ْ
0 
 رهسسسل بح هب ١2 للا ايس عع
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 ا ول ل



 ىخ

 ْ تزاطةردك ةمناطط تاكل كلت ت هما 11 10 ءاضعالاو حراوللان مةرذانصلا لاءفالارب را لص# ا ١

 1 ن :نأ امه دج ؟ناهجو هيففد انصالاى هلوقامأو ا ماهر ىف تاغو تنرقاهلجر أو اهم دبأ اكلاثم ا ىف

 007 نو د.ةمنو رقم مهن اعملو هناقلعتم نوك.النأىناثااو داقصالاب نونرةد ىنءملاو نينرقعاةاع: هّلذ

 ل ارسل !نارطق نم مها ارم-ىلاعت هلوق(ةمناثلا ةفصلا) هملاةراشالا تفلسام مولعم لةعلا ظسو
 عماهريسكو فاققلا خشب نارطقو نارطقو نارطق تاغ ثالث هسف نارطقلاو صم ةلاوغو لاب رس عج
 ]| هترار برها قرخقى رمل ليالا هب ىلطيو عطسقل_مبالا ىعسي رش نما ئثوهوءاطلانوكس
 8 نتمنوللادوس اوخورانلا لاعتشا هدف عراست نأ هنأشن هر فوألا ل ادىلا هترارح ىل_صتدقو هند و

 . .[|] عاوناةعب رأابسب لصعق صمشقلا ىهو ل ارم لاك طل اكل ذريصي ىتحرانلا لع دولجس هب ىلطتق حر رلا
 1 أ تواةتلااضنأو مب, رلا نو سول !نوللاو مهدول- ىفراثا ا عارساو هتقرحو نارطقا ا عذ| ب اذ #علا نم

 ْ رهوجنا اذ_هنملّةعلا ظ-لوقاو نب راثا| نييتوافتا اكس ا .:دلانارطقو ةمامشلا نارطق نيب

 ظ 04 روتشلاو لان شل وضرب ندنلا اذهو لالخلا ةيتغو سددقل اهلاع نم عمال قرم هرهوج حوزلا

 | رهوجىف ةقرحر عذاندبلا ادهلفزدملا اذه سس لص#امناف مومغلاو مال: الا ٠ نم سفنال ل سام لكو

 | ةاظلاو:رودك" و ةفاثكلل هنوكو هيدس حورلاردو> ىلا عرا تا |بضغلاو صرح او ةوهشلا نال سفنلا

 ظ أنا ا ست ايلاج جا هجن نو رجلا

 ْ | نيركبونأ لاق رح ىهاشملا ىف الاوت اذ ارف_هلاوأس اضفلار طقلاو نارطق رطق نم «مدمطخدأر ةدرطقلاو

 ظ مهيلع تناكولا ل الغالاو مه مدا رانلا كل عالاكشفتالو نار طقلا كلذ لطبتال راسنلا كارو ىرامنالا

 د | باذن وذاهب وب زي زغا قادت زف ناتوزانلا نوغودبو قشغتراواست ةوق (ةلاثلا ةفصاا)

 (ىلقلا وهلواو لعلاو ةركنلاو ةفرعملا عضوم نا لغاو م هوجو ىلع اذلا ف نورس موب هلوقو ةءاسقأا

 | | هقاصخ بيسلا اذولف هج ولا فرهظتامنا لاو الاهذهرثأو سأرلاوه لاءكلاو مهولاو ركسفلا عض نوع

 افون دتنالا لع ع طن جلد ةدقوملاهظاران بلقا ىف لاقذ امهف بانقعلا راب ار ايباويإ وتحل ان قاس

 . ]| سفن لكمتىزمل اه ةثالثلا تافصلا هذه لاسعن رك ذاساو ىشغت:ىءمراشلا مهدوجو ىشغتو هجولا ىف |
 1! ١ ناميالا لهالءازح نوكي نأ ق مليال هركذ قيسام نالرافكللا رنغنا «ةهدارملا ىدح اولا لاه توك ام

| 
 1 هبسكوهلمعيق لب اع صاع لكى زك ىلا_عت هنا ىلع لدي الا ظذانال +ءوع ىلع ظفالاءارحا نكع لوقأو

 تكن اك ادوروك ذملاٍباَمعلا اًذهوهمه وازح ناك ةمهةملاورفكلاراقكل اءال وهب سكن اك امو

 ظ يع بشي نالف مهر نيمرحنابقاءامل ىاعت نأاضيأو باوتلاوه مهب قئالل ناك عاطلاو نامعالا ننس

 | ىلع دي زيالو مولظيال ىلاعت هنادار اأو باسملا مو رم هتباّنا ىلا لاه مث ىلوأ ناكم##م مءاط ىلسع نيعمطملا

 ظ ةناحورلا مال "الا ل ودل ىداملا هةدالظأاقالخالاناهنم لةعلا طدو هنوةصتسسي ىذلا م مباقع

 ا ظ أ 5 ثاسفنلا تاكل نافاس دلا ةأابل-ا ىف مهنملاسعالا كل رو دصر دق ىلع س ةنلاىفقالخالا كلتلودحو

 | كلت سس توافتتمال الا كإةفريدقدا! اذه ىلعو ةرركذملا لاعفالا ببسي سف: ارهوح ىف ل_مهئاسا
 ظ | اذه ىأسسانلل غالب اذه ىلا عت لاه م باسا-ا هبي كلذو اهفعضوا-مت دو اهتلقو انجزت ف لاففالا

 | لكىلاةراشا اذ_ههلودّنا ل ةفاوفاتخ ا مث ةظءوملا ف ةباذكحص ىأ سانال غالب ةظءوملاو ريك ذنلا
 ْ | ةوق لا ,نيسخالود وقنءهروك ذملاىلاةراشالب لسقو ةروسلا هذه لكىلا ةراشا لو ل_.ةونآرقلا
 : 1 أ غالبلا اذهب أ هياورذنملو اودصتأل ىأ فو ذم ىلع فوطعموهفهباورذنيلو هلوقامأو با باسا عيارمم

 /' | | اذهىانرك ذدق (ىلرالا هلم ملا ) لت اسم هسمقو بالالا اووارك ذماود_>اوهلاودانتأا واعلو لاهم

 1 ' رادوتنوملاةفرعم ؤاهلا لامكسسو ةيرطعلا هرقل ناتصشاهل ةماشالا سف: :!!ناارارم باكل

 ظ |لالح اهفرهظي وتوكلا | س دقاهف ىل- <: ىلا ةارماكس ةنلاريصت ىتحاهءاونأو اهسانح ا اهماسقأب
 : ةيئاثلا ةبعشلاو هلاعفاو هتافصو هاذ بس هللادمحول ةفر همءال_طاو فر اعلا هد ف ساب "روتوداللا

 داس س سس
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 هتحر لضفب ىلاعت هللا لضفتفرانلا ىفانعم ترص دقو مكمالسا مكنع ىنغااخاولاو ىلب اوله نيم م بلامهل

 ًارقو نيإماوناكول اور فكي ذا اذوب دكت .ةامئهنودحر خذفراتلا نم "هليقلا لهأن تاك حلا سا

 ىذرس امعنبان ءده نبا ىورو رمفةم ربك الود ااذهىلعوتدنأ .الاهذه لسو هيلع هللا لص هلا لوسر

 ىتح كالا اوءاس الا ةءافشب ةنطا مها ديوراا | نم مهجر ذو ني:مؤملا محب هللا لازبام لاه امتعتنا

 نلسم اناكولاورفكن يذلا ةوبكلانهذ لام ةسنملا لشد لف نيلسملا نم تاك رم لوغو مالا قامت

 لوسراةعافُدنا ىلعو راسنلا نمر "اكلا باصصأ حرض ىلاعت هنا ىلع ةمنيم تاياورلا هذ #ه ىضاقاا لاه ظ
 هلوق قد اطن هحو ىلعريت | اذه لوح ا ده ذدعف نادوذ مه ءدنءنالصالا ناذهو با غلا طاقسافف ةلوبقم |

 هناةرفكلا» اله نط ىلع بلغي ثمحب ةذلا نينمؤمْلا نم ةفئاط لاخ دارو ىلاعت هناوهو هيهذم قفا. "

 نيل اوناكول ودون انهو مهترمسحو ةرفكلا غدا دزيف ةنملا مهلخ ديىلاعت هنا مث ةنلا مهل ديال ىلاعت |
 : لا والا ذه لاثمأ نونعر دق ةمامقلا لهأ ناك اذى. .ةناف لع أهاوراسنالا هذه سجن ىيزطملا و ذهقيلاف 0

 ملأت ةدغلا ف نوكيم دج لال ىنقةملاو هياوثرثكيىذلا نمؤملا ةجردهياون لقي ىذلا نمؤملا نتي تأ بجو ٠)
 ساةتال ةرخالا له لاوس انلق بام !لأمو ةدصغلا ىف نيمْوملارثك !نوكحر نأ ىضتقي اذهو تلقا! ا 0
 ىامانعزنو لاه اكتاداب لا بلطم_مولقن ع ع نو همضاعدح !لكىضرأ هناكس هللاف انثدلا لهأ لاوحأب | 1

 لئاسم همفننولعي فول مالا مههليواوعدمو ١ واك أب مهر ذىلاعت هلوقام لع هللاو ”لغ نممهرودصأ]]
 0 "الا فمها قالخ الو مهقالخ أ كتف مهاسن د نم مهظوطح ا وذخ اير افكلا عد عملا( ىلؤالا ةهلشسملا) | ظ ْ

 توض عمناذا ناكريب زلانءانأ ثيدل اق ءاحو امها ىسهلا ئكاا نع تءوا لاقي لمالام-ههليوهلوقو | ١

 دشناو هنع تمها دف هتكرت'ىث لكى عمصالاو ىءاسكلا لاه هن دنع ىدهل دسعرلا |
 بتعئولا من اّنعّتلط اذّةاو 3 بني زب ا .معالاق كلايح تءرص 9 0

 ْ ةعاطااو ناعالا نع ءم نم ذخالادثعل مالا مولشش نورسفل لاق اهنعضرءأواهكَزت اىأاهنعدافهوقفأ ْ

 لعقدو نانعألا نع امن دهب لانتنا قع الاذهان اأن | (ةناثااةلمسسملا) نراعيفوسفأ ظ

 مههانواوعتُم واواك أنمهرذ' هلوسرا لاق ىلاعت هلا هلعلسدلاو نيدلا فةدسةمهلنوكيام فلكملاب ||
 نذا لات هلا غةعاشلاو ناجل نع مهمهلي لمالا لوط مهقار ةتساو عتتلا ىلع مهلابقان أب كتف لالأ ||

 هلوقرهاظاذق ديعوو ديد ماده ليازب وعوان ذا دهسا ةلزتعملا تاه اهادوسقملا ىلع ل ديل دواي مهلا | 1

 نيع اذ هو مه دف مه ضي لامعال ا هذه ىلع مهل ابق اّنا ىلع هبنىلاعت هنابابلا ىفام ىدق !نذ ا مهرذ 1
 (ةثلالا "هلت لا)نيدلا مول ةدسفم ئثل ا لال ةنوك ىلع صن هنا عم ئن ىف نذا ىلاعت هنا نم هانركا ذامأ]|
 موضعل نعو نينموااق الخ آنه سل قالا لوط عملا ىدوباحورفشلاو ةقاسلا وابح اَنا ىلع الاتلدأ 0

 هسلعهلنا ىل ص ىلا نع ىورام اهنف ةريثكل مالا مفر ابخالاو نيكلاهلا قالخ ا نءاسندلا ف غ رملا| ١
 سو هنلع هللا فس ةفعولمالال وطو لاما ىلسع ضرما ناذئاه دق بشيومدآنيامرهي لاه هنالسوأ] ١

 ناف ةئمنوعستو عسل مالا نودو لحال الااذ هول مالا اًديفو مدآنبا اذهلافو طقنث الث طقن هنا[ /

 لهالا لوط نينثا مكملع ىثشأامئا لاق هلا مال_ىلا هيلع ىلعنعو هثارو نم مرهلافالاو نهاد اهيدذشأ | ||
 00 هلوق *« را عااقاز قلانعد_هدىوهااعامتاو ةرح - الا ىنن لمالالوطَنافىوهلا عابتاو

 :ىلا)لئاستب الا فو (نورخ انسب امو اهلسأ هما نمىءسنام مولعم باك اهلوال اهيرق ن ءاكلهأ امو) ظ
 اوعتموا واكأيم أي مهردهلوقب لسو هيلع هقا ىل_د لوسرلا بذك نم لبق نمدع ولاا ىلاعت هنا لعا(ىلوالا ١

 باك اهلوالا هب زو :نماقلهأامو ىلا هتهلوقوهو رج زلادك ٌوِبا هعيتانولعيفوسفلمالام_ههلن وأ .
 ٍباَكلا قمهك الد تقوناكأ ومد_ة”نيذافرخأتلاو يدقتلا هيف عقبابما وباذعلا دالالهلا ىف مولع. |

 دانا ةلثسملا)ريذتلاورسزلا فيان كلذو ارخو باكا ف موك اله تو ناك او رخأ: نيذلاو العد :

 حوا موق ىف هند ترب كم ع ل وحس كاليأا اذهيدار ام وقلاق

 تدم وم مو عم حصا

1 



2 

 هلوتكك ذو وش قسععتر و ووو وهن وس ل“ :عرجب فرج

 لاقعلا لك ةسرفةلر الا نهض رفنلاهركتام نر

 اذاو سوفنلا ههركذ» ئثِتَز ىغملان اذ ةةصلا ن نم هءلاريهضلا دوع هيلع لس دلاو مسا تيئلااذ هةىقاك

 ريضلاداعامل نيبو لام نم هن مهد أن و.سعا ىلاعت هلوق ناك افرح نكي لواسمما ناك هبل ريما اداع
 ْ رءاشلا لوق فاهدعبنم عوقد بردمبتعقوا ذم“ |نوكيدقام نا ىلع ل دياسمو سما هناك ذيانلع هملا

 3 نبددعاو هئاصقن ىلع ندر « انداوزاص قب نمبراب

 1 لخ د:نارخ الا برمذلاو برض دهنام ةلكىلعل> د كلذكنف ةركن تأ اكو نم ةلكىل عبر ثلخ داكن

 ْ لمعا نع فرملا تفك اهاونخ ديالا نودي رب ةفاكلا هدهام نوعا نول وخكااوتدي الاءذهىفاك ةفاكام
 || لخدتامتا برنا ىرئالا هلع لخدتىكتملام ىلع لو دلل أ هنن :ذشن فم كلا ١١ اذهل هاذاوهلناكىذلا

 || لعفلا ىلعل وخدللا أيه اهيلعام تلخ دالق لعفلا ىلع لش دئالوذلااذ ل وقي لبر برو درغم ا ممالا ىلع |
 ْ فك ةريطت لقتل اىف ىهو لهل ةعوضو برن ا ىلءاوقفن ةفنا ( ةثلاثا !”هلعسبملا ) لعأ هللاوذن اناء

 أ ةرثككا ام عي برثا لاق نمو جاجزلا لاعتةرابزلا هل دلقت ىلعاعبر ل دنالانر ا اسر لجرلا لاهتا ذاق ريثكتلا
 ٍ برةلكو هب عوطةم مالسال ار هاكلا منا ودول او 1:عهفرب دمَتلا اذه ىلعو ةغالا لأ هفوخن امد دوق ا

 || هوجو نم هنع باو او ل.اقالادمفتاهنا عمامجر ةظفا هب قلي الف لصتورثكيى ملا ءالذ نااضيأز َنظلاد هت
 : اورد نقرلاو دارا ذاو لقتل ضو اظفلاوزت ذرثكتلا ودار اذا مهما برعلا ةداعنم نا ( لوالا) 1

 ىلع تم دناعرنولو ةمف ضرغل ان رمصتلا نع' انغدسالاو عقوتلار اهظاد: :مدوصقا اوك ثلل عضو اظمل |

 أ دق« لئاقلالوق هنو كثريغب هدو -وو مدنلا ةرثكب الصاح ل_علا ناكن او كلف ىلع مدت كالعلو تاعفام

 كيفكي هناءانعم ودب دما ىف خلنا لل ةدلا ادهن ابا وذا (ىناثلا هج ولا د( هلمانا | رذهمنرَقلال ريل

 باذعلا مولغشي هنا باولسا ىف (ثلاثلا هبولاو )هزيثكت يكف لمعلا اذه نعال ارجاز هنوكى م دنلا لملف |
 .[| اجر لاقي اك ى شاملا لع لوخ دلا,ةصت*غ بر ةلكنا ىلءاوفت!( ةعب ارلا "هلٌعسملا) لملقلا ىفالاكلا د نم نع ٠
 رعاشلالوق هملع لل دلاو كل ذك مالا سدل مهضعن لاه و اه دعب لبقدسملا لمعت داكن الو هللا دمع ىددق

 ىلع ل شاد تسلا ازهفبرتلكت اانيبانال ف.عضلالدّنالا اذهو مالا نم سوفتلهركتامر
 ىناالارخ الا نمامه دح نيأفامضام لعفاا كلذ نوك ب جو لعفلا لعتلخ داذا ابن !فائمالكو مس 3

 لل ذلاب هده معت ن كيال لبق! لعفلا ىل-«ةماكسلا هذ هلوخ درو<ال هناءابدالا* ءالؤح لوق لوذأ

 نا اولامالامعتسالا ذم وصولا تيا ايدج مي ولولاسعج ا «زلشال وا داع رح رانا: لقنا

 لوقنمم همدكو هز او ىلع . الاةدهيفهدورواوكت للف فرشاو لج أو ىوقأ هلام الكو ميدصزي

 ىضانلا ةلزنع ىلاعت هللا راما ىف بقت انااولاف (لوتالا) نمهج ونملاوسلا اذه نعاوناسأ» ل
 هلة قص دولو مع. ء!اورذ ةكنيذلادوناع ردا وقىفامة ةلكن ا( ىناثلا) اودوامع ر لبق هن * كيف همَدَع ف هب عوطغلا

 دونناكاع ره ربدقتو ناكراضا ىلع الانا معز نمو حاجزلا لاق اور فكن يذلا هدوء برريدةالاو
 ىو لوم اهنادمعزح لوهد_:عرمضتال ناكر ا ىرتالاهب 1 .دس لوق نع كِل د حرخ دقفاو ر فكن يذلا

 لحد أ لكتاف ن ني رعسفأ | بهذه ىلع ةودخو 7 . الاربةنىف (ةس.اخلا للعسملا) لومقملا هللا دمع ناكديرت

 لاو-أن م الاس ىأراشكر فاكلا لاه هناف حاج لا هلاهتام مصالاو رخآل # ىل_ءاورفكن يذلا وناعرهلوق
 اورك ذدةؤ نوم 3ةاملاامأ و حدال اودهجولا از_ه واسم ناكولذو للا لا وحأ نم الاح ىأر وباذعلا

 دو تامعا'تامالعد_هاشاذارفاكلاناف توا اد_:ءنوكحرامه:ءدارملا كلاصغلا لافتا هوسو

 باذعلا لوزنو راسنلا مهلو ددذع لب قو مو* وو ثّدوسا اذا د2 هلال ا هذه نا لءقواملم ناكول

 هلع هللا لم "ىلا نا ىمومونأ ىدرو لمرا عضو وع ديبصف بد رق لج أىلاانرخ أ نولوقب مناف
 رافكجلالاه ”هلمشا | لدأ نم هللا“ «اث نم مهعمورامنا| فرامل !لدأ عدجا و ةمامقلا مو ونناك اذا لاه سو

 اسس دس

 مول
 جويضت بسمتلل



 يح ب

 00و م مدامعل جوع

 ىذذ» قد رط هلو هأ لمه لواح اذا ي حسم لءئرملاّنال ةلاسرلا نم هبعدتامف كود هداندتع |

 ا تاهشلاو ل وك_كثلا ل# فنوكو ىضفد الدو ىضفي دقرخا قيرطواعطقدو هةلا كلذ ل _سهع ىلا ||
 | لازناو ىفاثلا قب رطلاءال لوالا قدرطلاي دله لواسحي هناف دودقملا كلذ لمت دارأ ريكا كلذ ناكتاق ١

 ١ ىذلاق د رطااواعطقدو هقملا اذه لو مه ىلا ىذش َّف رط كاوق نوررشن وكن وتد نيذلاةك الملا 00
 | ةمكح ف بجول ةؤينا !ءاعّدا ىف اهداص تاكولفتامشا او'لوكشلا لحم ىف قد رطك توت ةحص هي رقت |

 ءوثىف وردا نمت ساكنا اناء كل د لعل ثرحو كمي دهني نود سمي نيذلا ةكئالملا لازناىلاهتهللا |
 | ىضقااكلم اذارناولو 11٠ هع لزتاالولاول اهو ماعن الا ةروس ىف ىلا«: هلوقاهريظنو ريشا هذهربرشنا هذ

 ' موقلاف هاون ءؤي ل ناب اذعلا لوزني مهو «ناكرلسو هماعدتتا ىلسص ”ىبنأ !ًناودو رخخآ لاحا هركو ىضالا | 1 ١
 : باذعلا كدي انماعنولزنن كاع نولزتي نيذلا تحج الل ابا: انامؤاهلاولاهؤ باذعلا كلذ لوزن هوبلاط ْآ

 // مهاوق نءدارا ناك نال وتنفي رظ:ماذاا وناك امو ىااالا دك. اللا لزتن ام هلوق» ةيشلاءذه نع اجأ ا ْ

 |١ دنعو قحانالان وكل" الكت ال ا لازن انا باوالااذ_ه 7 رقت ناكل اوالاهولا وهتك ءالملااندت اتامول .:

 | لاقو ىلا عت هام هلزناام بسلا اذه لف اقس نوكيالو الطاي ا :يعم هل زنا ريسصبفريرتتلا اذه ىلعو أ
 | دعب قبي لو لاصتتممالا باذ_عبالاو توا اءال انولزني ال ممن! ىنسعملاو توملا نهد قاايدارملا تورمسفملا |

 ١ (ةيناثلاهلك_سملا) نيقاسبلادالو آن امعا نمو مهضعينامعا نمانلعاا مهلهةنأو كلذ مهب لءفنالنأ سو ِ
 | كلوقل_ثريللاف ماهفةسالاوريخنا ىف نالمعتسرو الهامه :عمنانغلامولوالوأ حاجزلاو اّرقلا لاق |
 ؤ هدهكو ك1« هماعلزناالول مولودك ماهفتسالاو نيم دال ينال راملاعت هلوق هنمو ١ ذك تاعفل تنأال و ُ
 | مص الا ىحو هلع وتساوئثذاا لعىلوتسا لثمو الولى ماللا نعل دي ه.ذ يااامولءارذلا لافوةي آلا |

 1 اوناكامو هلوق ( ةعبارلا “هلي -11) لعأ هلل او ةكمئالملا ىلا لوزنلا لعن دانسا ىلع دكئالم ا لزنتام نوقاببلاو عفرلاب | ْ ْ
 : تحاض لاو ةكئالا ا لوزن دنع لوز فلكل َناف اواهب ل ىأاورطظني دكت الملا تازنول ينعي نيرافثماذا ا '

 | ىنتئج نيحىأ ىتئجذا كّدتا لوقت كنا ىرئالا نيح ةلزتع سساوهو ذا نم نيةلكن «ةبكسهنذا ظفامظنلا ||

 م ©

 هدهى نو: كناهلوقو لمعلا هَ رط نمههرك ذيام دعبل نون تنأو نونجاذ_ههللاه اع رفهريغنم

 1 ىلع هوركذ منا لوتالا ناهجو همفف نو: + كن اركذلا هنلع لزن ىذا اهي اي هلوتامأ نيهبولا لة الا

 | ميلا تن النا بمعش موق لاهو ن ون مكملا لس راىذلا كلو مرّنا نعرف لاه امكءازهتسالا لمس
 ْ هلع لزن ىذلا امي اىناشا او ةعتتم باذعلاب ةراشنلاّن ال ياا باذعب م_هرمشدف ىلاعت لاه امو دمسشرلا ْ

 ١ ناكئالم انانتأتام ولم بشرب رقت ىفاولاف مهنا مهنع كح مث هعاستأو هءاصص أ دنعو ءداةّدعاو هعز فركذاا |

 | نو دم شي ةكئالل اءانشت ال ومال اءاعد ا ىفاف داص تنكول دارملا (ىلوال ا )ناَتلَم م هسذو نيق داصلا نم تثك |

9| 

 ظ

 | مهرغك عني مصماوتبا كالا مهيلع لتناول هنار اذكللا ءالؤد لاح نم ىلاعت هللا لع ؛ةو ةدئاذلا لود |

 | امأودك الملا انازنا ام بس !ذهلف ةمالاءذ._مم لاصئسالا بادعدي رئال نشو لاس ماالواظنامسهاوزأ
 (| مالسلا هءاع لو .رلا ناكىذلا با ذعلا لوزنىف مها اهّتسا دك المل ابانت أنام وأىلا.ءت لوق نمداراا ناكتا

 | هءاعدتلا لص دم ثا ىف انمكحو لاصةتسالا باذعبالا لزننال دك.ئالالاّنا باواسا ريرقتق هبم-ه دعوتي ١

 ] قحابالا ةك.ةالملا لزعت مدل وق (ةقلاشلا هلم سلا) قيدصىا ىلحو ىل> ودو هدقداص اذا هتلاحوهقلاخ | ٍْإ

 : تدااانةكالمااو دي دش ناو ىازل ار ىكح ونوذلاب لزنتام مصاع نع صفو ىءاسكللاوةز أرق 0
 ١ دكالملاوهلعاق مسي لام لعف ىلع لزنتام مداع نعركي ونأ ار ثو ىلاعت هلل اوه لت او اهياءل از الاعوقول ١

 || لعفراعد | ىلع لءل دنذا ةظذا* ىحن هنذاراسذاه رئذُك ةزههلا اولقثتسا غم نأذإرا هفنأ اهبل اممم : 0 :
 0 رك ذااا:ازن نان ا ىلانعت لاه م نس لي وأتاذهواوبلطام ناكذ اني رظ:هاوناك امور دهم واه دسعب ْ

 ٍ مهنالجالرك ذلا هماع لزن ىذلا اهي اءاولاه انام وةااَنا(ىلوالا هلم لا ) لئاسم هيفو نوظنا هانا ظ !

 ع : كَ 9
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 ماب أرح زل ف هال م3 ام برقألاو ىذاققلا لاق توما كالهلا اذهب دارا نور لاهو مهرتغو دوه موقو
 لوزن ىف! نعم اتقو هما لكل ناف رشة با ذعلاّنال لقاسعلا هيترتغي نأ ىضينيال لاهءالا اذ_هّنا ىلاعت ثيمف
 ]| باذعلوزنوهو نيرمالا عومي كال_هلا اذحم دارا نورخ موق لاهو رخأتالو م3_ةالناذعلا

 ردّقلا ىلع ظفالال-بحوف اكاله نوكىفرخالا'لراثرامممدحاو لكن ال توما لوزنو لا هئتسالا
 اهلوهلوةىفةروك ذمواولا نكت لولا رفاا لاف (ةثلاشلا هلءلا) اعمناعسقلا هم لخ ديىذلاكرتشملا

 || ادس أت يرام لوةداكودونورذمءاهلالاة برق نماكتهأ امو هلوقىهو ىرخا هنآ ىفاكاءاوص ناك باك
 . || لئاسم همضةنورخأت_-بامواهلجأ ةّمانمقمْستام ةفزقامأ با ؛هماعالا تاق تش ناو ناس :هملعوالا
 .[| نورخكل اهو دح نم ىفءاجاملوقك ةدك ؤمةدئاز ةّمانمهلوقىفنمىدحاولا لاه“ (ىلوالاةلثسملا) |
 : نوك ذة ةيقا هذه ضاعبا نم ضءىف لصحم ل مكملا اذ_هىأ ضعبتلا دفنا مال: دئازب تسااسملا

 صم قءاعقاو ناك اذا قس ىنعم مظنلا بحاص لاق ( ةماثلالمملا) دك [ىئلاموعةدافاىفكلذ

 ةغابامو هنعرسق ناءانعءودءاروه_فلشوءزاحىأ ا رعد ز قم_ ءلوقك فاخوزاع هناهانعم ناك
 | هناا لبق ىض«هامعم اذكماعن الف قم كلوةك كل ذىف سكعلاب ناكنامز ىلع اءتاوناكتضاذاو
 تقول كلذ لبق لالا كلل ذ ىل هال هنا ءانعم نرخ أَ تامو اهل أ هما ئءقمستام لوقف هغلد لو

 ||| نودنغملا دقو ثداح لكصاصتخاّنا هسمفسدسلاو  ه-تمعن تقولا كلذ ىف ل_هدامنا لب هدعبالو
 | قرط د ؟ناحير ناف ص منش نعالو حب م نعال عقاولا قاذنالا لمدس ىلع سدا ءدعدوأ لبق ىذلا تقول
 هع هي هسدخ اعلا هلاّنال نمعملا تقولا كل دب هود صاخاامناو لا جج رملالرخ الا ىلع نكمملا
 هثمعي صامتخال الإ ذياةاعت هةمكسو ءاعو سمعا كل ذات ذةقادن داراودلال ا ةر دقن كل ذكن أك اذاو

 ظ صاصتخالا كل ذريغت ناك اهنمم ةيكسحإلاو علا وةدارالاوةردقلا ىءاملاعت لات اةصريغت ناك انو
 || ناميال اوه دي ز نمر داصل انا ئعادا.علا لاعقا ىف تاق هنمعي لئلدلا اذه لوم:ةاذ_ه تفرعاذا اعذمم
 || ناكحوإ مزا, اءا اهاولا#ناف امويفريغتلا لوخ د عاتي نأ بسوف ةصعم اور ذكلاو هورع نمو ةعاطأ او
 وه كذا ذة اانلقا ذاامأ هتشمو ىلاعت هنتاةر دقوهؤرعوذيب ز نمنامالاورفكتلا ثو دس ىضَدَم ا
 . | نيعاالعفا كل ذانيتبسوماتناكن اام.تسشمو ورعوديزةزدقاتنق كلذ طقسا ود ثمو ورعو ديز ةردق
 الاانو :مل ناو مازلالا دوعمف هنمعن عملا كل ذر 323 ىذل اوه لعفلا كلذ زعتموملا ةئيشحلاو ةر دل كالت قلافن

 دف را نكي لرخ الا ىلع زيفرطل اذ ناسخ ر ناك ةضاو هل نيت اصاناكلب لعفلا كلذا نءتبسوم
 الا ود ناك ا صمغ ا كلذف صم ناكناو لطاب وهو صدخلال صاهتخالا كلذ ل_صح هنا ىلا هالاداع

 أل ردقتو نيعتامنا دبعلا لعذّنأ ىلاثصلا دوعيذ شن 4 ىلانعت هتاوه ناكن او لساستلا مزلو ثددلا داعدبعلا
 || لدقوأ تام نم  كحح نا ىلعةيالا تلد (ةئااثلا تلم_سملا)مازلالا دوب ذشنمو ىلاسعت هنا صءصختب
 (| هلوقانلس اذا جيانا لالدتسالااذ_هاولاه ناف ئطغم لج ألق توعنأزو < لاق نمت اول أب تامامناف

 | هنت لخ دينأ ام اكله أ امو وق اناق مز فركف لاص# ءالا ب اذع ىلع لج اذا امأ توما ىلع ه؟امو

 || هاو كل ذكانهه مكمل انوكي نأ بج وف توما ىف عاف نيعملا هدقو نعرخأيالو مَد_ةّءالنأ لادثتنالا

 نقداصل ا نم تنك نا ةكالم انا انام ول نود كن ارك ذا ا هلع لزن ىذا! اهي" اءاولافو )ىلا -.تهلوة« لعأ

 ' 1| غلام ىلاعتهناملعا (نوانفانلهلاناورك ذا! انازن نانا نب رظنماذا اوناك امو قااءالا ةكمالملا لزتنام
 هشو نو'لعان هءاعن ويكحتا وناكم منا (ىلوالا ةبمشلاف) هنوينراكن ا ىفمهمشددعب و ذرافكل اديدمىف ْ

 نونجاسمن او طف ىثغلاب ةهدش ةلاح ىسولا لوزن دنع هملعرهظي ناكمالسا | ةملع هنا (لؤالا) نالامتحا
 | مهام اماوركفت وأ هلوةاضيأو نيااعلار كضذالاو دامو نون هنانولوةبو هلوق ه-ءلعلمادلاو

 أ! ادعبت مام الكع مع اذا لجرلاف ىلاعت هللا دنع نءاةحالوسر هنوكن و دعبتسا وناكممخا(ىناثلاو ) ةذب نم

 ٍإ : بادعىفب>ود-الامّنا لوقف ل_خديناو مزالرهاطلال ذةسالاف لد دناف لذ د.الوأ تو |



 م

 كِلق نم اناسرا دةوريدقتلاو فوذحم دي الاف (ىلوالا هل ئسملا) . لاسم همةوذيب الا مظن ىف مالك اوه
 مهعابتاو نماوالا ما ىف ىأنيلوال ا ع_..ثىف هلوقو هءلعلاسرالا ةلالدإ ل سرلار كس ذف ذح هناالا السر |

 مهضعبّْن ال كِل دباوع# ةمالا ةعمشلاو هعاس ا لجرلا ةعمهو ةعمسش مهدحاو عابتالا عبشلاءاّرفلا لاق

 نمهلوتو ءاّرذلا لاف اه._ثمكسايوأ ةوقدنع فرحا اذه مالكل اانركسذو هلك اشواضعن عياش

 نيدءالذوهلوقو ”ىنرغلابناحي هلوقو نياق - هلوةك فوصوملا ىلا ةفدلا ةفاضا نم نيلوالا عمش |

 لسرلاوءايبنالا عبج عملا هلا الؤعةداع ىأنوزهت هباوناكالا لوسر نم مت أيامو هلوقامأ هلا |

 لم_<ىذلا بب_سلا نأ لبعاو ل_سو هيلع هللا ىلسص <ىبلل ةءاست هرك دكن اولعف مكمسهبع ازهتسسالا كل 1

 تادابعلاوتاعاطاامازتلا نولةئدسس مما (لوالا) ر ومأ شيلا ةدانعلا هذه ىلع لا ملاءالؤ ١

 ةئيدلا مادا نمدوفلأ ام لرتىلامهوعدي لوسرلا نا (ىناثلاو) تاذللاو تابيطلا نعزارت-الاو م
 ب ماوقالاو مود عوبتملوسرلانأ (ثلافلاو) عابطلا ىلع ديدش قاسش كل ذو "هلطامأ ا مهمه أ دو .

 وكي دق لبو هيلع هلنا لص لوسرلا نأ (عياراو) ةةدملاةناعىفاضيأ كلذو هتم دخو هدعاط مولع :

 نوكم. نم ةمدخ م_ملعلةثيءاسورلاو نومهننملاف هاجالو لامالوراهناونا اوعأهن وكج الوارف د

 ىلهالاس:بااوهاذه ومهم ولقىف للهملاو رفكلاىعا ودءاقا او مول هني نال دخ (سمءاهاو)ةغصلاهذهب | ا

 ”هلّدلا) . ناتلأسم هسفف نيمرحملا يولقىف كلن كلذك ىلاعت هلوةامأ ةركسملالاعفالاوةصمةلا
 مككلسامهل وةىف لدقو نوعطملا ف عرلاو طرا ىف طرخلا لاخداك ئشلا فئشا الاخ دا البلا (ىلوالا | ١

 0 ل !"هلكساا)دح او عع هةكلساو هةكلس دع وأ وةدسع ونأ رك ذو ممهجف مكلخ داىكأ ردم |

 كلدكى أ هكااسن كلذك هلوق اولاةفرافك-لا ول ىف ىلافاسلا نان ىلاسعت هنا ىلعذي الاه ذهبان اصصأ متحا ظ

 ظذالا اذه ليقاعف رك ذ رفكلاو لالضلل ردي مل ةلزتعملا تلاه نيمرحملابولقىفلالضااولطابلا كاست ١
 ا هلوقو نؤوزّت_سهءاوناكألا ل اوسر نء موتي ام و لاق ىلاعت هنا ل اتيال « هيلا اعرب ذأ | ن وكي نأ نكمالف | 3:30

 لالضو رفك ءا.دالابءازهتسالاو هملا اعدك 1 فت كل ذك هلوق ىفريعذا اف ءازوت#_ء”ال ا ىلع ل دينوزوتسس |

 لالضااورفكلاك إف ءالذك هناود نيمرلا ب واق ىف هكلسن كل ذكسح هلوق نءدارحاا_:لوق ةعصتدشق |
 هكاسن كل ذك هلوق ىفري_هضل !ناكنا لوهتنانال * نيمرجلا بولق ىف هل سدو ىلاعت هلل اءاسسناب ءازهت_بالاو
 ناريمذ امال ءاز مسالا ىلامضيأ ادئاع هنو ءؤبالهلوق ىفريعضلا نوكي نأ بجو ءاريتءال ا ىلا | داع

 ميسي

٠ 
| 
 ا

 تب>-و كلدو ءاز مسالا كل ذب نبامو اووكالنأ ب>وذ داو ىئىلاامهدوء تح وتاةصالةواقاسعت أ 1

 نالطس اهلا ل_لاوهءإدك نوكحي,الىذااو ه رفكانمومنوكب ناو دبالرفاكسا نال ضقاشتتاا |[

 . ل دحا اق هيف هقلنيورفاكحلا بلف ىرفك لا كاب ىذااوه ىلا عت ناكواف اضيأو هي قتصيالفرفكلا ||
 م-مقابعي ناو ايدلافمهةذينا عننع ريدسقتلا اذه ىل_ءناكلو رافكلاءالؤه نمرذعلاءىوأ | ْ ْ

 ريمضلا نا ريصعلا لوألا لوةنف هجولا اذ_هىلعد الاءذه لس نكسءالهنا تنفدهلع ةرخآالا ىف | 1 1

 انلزن نم آن اهي الا هذه ل_ق لاه ىلا«: هنا نآرقلاوه ىذلاركذلا ىلا دئاع هكل ف كلذك ىلاسعت هلو ىف ظ 1
 هباوهكإ لا اذه نمداراونءءرملا نولقىف نارقلا كلن اذكعى أ كلن كلذ كح هدءلاهوركذلا ||

 مهاهل مهلا نيبو هل اهع للعلا اهبف قلخيو نآرقا اذه ظف- م_مولق ق قاض و نآرقلا ادهم يهمس ىلاعت ظ :

 بوف عاجلا, نآ رقلا ىلا دئاع هين و:مؤويالهوةىفرمذلانا (لوالا) ناهسولب وأنا | اذه ةصع ىلع 1

 ئثىلاامهدوع بف نابقاعتمنارتتضامهنإل اذيأهملا!دئاعتكلسن كلذك هلوقىفريملا نوكي نأ ||
 اهسشن اذهنوكذ كلبا اذه لمعت اذكو !ذكسح انامع ام لدم ءاذعم كل ذك اوقنا(ىناشلاو) دحاو ْ ظ

 رك ذ هللا لام انملمعأ ركملو هنسفنلاسعا نمي الا هذه لق ىلاعت هلل امرك ذرخا لوعب كل سلا اذ. يا ظ 1
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 مم ل املا ا ل م و ا ممم سس  حسح اخ صمم ممل م كح سم يس ص مخخ77ٍ اصس ممم سس سس ممسم "تسييس س يس سس

 7 .الا«ذه لو ةقس قات ل“ ىلء رك ذلا لزن ىلاعت هللاّنا لوي ناك مسسو هاهل ولا اوم

 عم عل تناكنا و ةغسصاا هذ _هفرك ذل 'انلزن فانا هلوقام افق نوظفامل هلاناوركذلا ادازن نهانا لاقف

 || انلعفانا لاتالوق لام رأالعق لعف اذا مسهنم دح اولا نا مب اهءلاراوظا دنع كولملا ءالكنماذهنالا
 (لرالا) نال رق هم دوعن اذام ىلا نوظفا+- هلدارق ىفريمشا (ةيئاثلا ”لمسملا) انهاذكفا ذكانلقواذك

 ةةدىف ىلا عتهلوقهريظتو ناصةئلاو ةدايزلاو في ر هلا نمرئ ذإا كلذ فم اناو ىئءد رك ذلا ىلا دئاع هنا

 اريثك اهالتخ ا همذا ودول هلل اريغ دنع نم ناكولو لاهو هفاخ نمالو هردي نيب نم لطاسبلا هسنأيالثآ رقلا
 فو الهلا هظففح امو هلظف< ىلاهت هق ادعو دقو فدحملا فنآرقلا عم ةياصعلا تلغتث الف لق ناف

 كلذا ممضمق هظفح نأ ىلاعت هناف ءاءا ىلاعت هللا ظفح بابسأ نم ناكّنآ رقالمهعجّن ا باوملاو هيلع
 || ظف# دعو دق ىلاعت هللاّنال ةروس لك لوأ نمدبا ةممسلانوك ىلع وق ةةلالدأا الاءدهىفو اًءاصص 5 لاه

 || ناك امل نارا نم ةبعسل نكت لواذ ناصقثلاو ةدايزلا نءانوصم قس نأ الاهل عمال اظذطلاون رارقلا
 : زامطاوداز م-مناةباصعلاب ّنظد نأز احول وةدابزلا نعاط وف ناك اوريبغتلا نعانودمنارقاا
 || ىفةياكلاّتا (ىااثاالوقلاو) ةحهنوك نءنآرقلا حورخ بجوب كلذو ناصقنلا م_مينظي نأ اضيأ
 [|| ىراينالا نبا ىوتوءاّرفلالوةودو نوظفاط دون اناو ىدملاو لسو هءلع هلنا ىلسص دمت ىلا ةء-ارهلهلوق
 امولعماهأ هنوكس] هنء ةباكسلا تنسف هملءلزنلا ىلع كلذ لد لزتملاو لاازئالا هتنارك ذا لاق لولا اذه
 لا اعاوءرك ذ مق لهنا عمن رقلاىلا ةدئاعةباكل ' هذه َنافردقلا "لل ل ىف ناز نأ انا ىلاعت هوت ىفامكسص

 ةهءاشم امهتسحأو نيل ءاوقااحرأل اوالا ل وقلانأالا انههانذ كتمت مواعملا بهدا ةناكلا تاسح

 | ف.كقامتهناىفاوفلتخاف نآر ةلاىلا ةدئاع هياكل[ اقاذا (ةقلاثلا لكسملا) لعأ هللاو ليزتتلار 50

 ناهءةنلاو هدفةدا زلانعقالنازمعف رشا موك اانيادم از عم ءلعج نأب هظفح مهمضعد لاق نآر هلا طفح

 : | هنوكراصف نآرقلا نم مسلاذ5 نأ* القعلا لكل ولغيف نآرقلامظنريغتا نع اونو هيفاودازول منال نع

 | دح ًاردقي نأ ن نم هظفحو هناصىلاسعت هنا نورح لاهو اهططفعتر اهتص هنالةثردلان ر رو.-!ا ةطاحاكأ ردعم

 | هنوسر ديو هنوظفحي ةعاج ض.ق ناب هداسفاوهلاطب نع قلل ازمع نو رخآ لاهو هتضراعم ىلءقالا نم

 أ هريمغت لواخول ادح 1 نأوه اظفهلارذا ارا|نورخآ لاهو فاك هلاءاش رخاىلا قلل |نيراهق هنورهشيو

 | نك هلق غنا وأب ءهملا زمشا انا ى ىلا: هنا هللا مالك ريغتو ذك اذهان ذ داا له أ هللا ةظقنوأ فرح

 | وهاذهفاذكواذك هناو و كلااهي أ تأطخأ ناسصلا لك هللاستا ىلاعت هنا تاك مفرح ىفةوذحوا

 دقوالا باككال هاف فما اذه لم بتكلا نمئشل قفل هنا لسعاو ثوظفا 2 هلاناو هلوق نمدار 1

 عس-# نءانوهمباكلا اذ_هءاقرو ليلقلا ىفوأ هنمريثكلاىفاما رييغتلاو في رحتلاو فصصتاا هلت د
 تازوعملا مظنعا نم هداسفاو هلاطن ا ىل_عةرفو>-هىراصتل اودوهلاوةدهلملا اود نأ عمي رضل !تائيهخ

 ةئا.ةناقهس نما رقنآ الا ىضتناو فدرإ «ااو ريسمغمأ ا ن ء اظوفم هناق ن ءىلاعت هتللاربخ ا اًضداو

 | نم انا ةوقب ىضاقلا عب دس | (ةعبارلا هلثملا )از هاما: ردم اضيأ كل ذ ناكف ب علا٠ نعارا.خا اذهناكف

 ا تاسقتلاوةدارلاوويغتا لخددق نأ رةلاّ تأ ف ةسامالا رضغب لوق داسف ىلع نوظف اخس لانا ورك ذل: 2

 ظ ئذثلات ايلا ىرعم ىروح هنال فيعض لال د ءالا ادهو اطوذ نا ءارشلا قدامل كلذك ىهالا ناكو ل هنال لاه

 ' || ةءلالا هذهنانولوقي مهلعل ناصقنلاو ةدايزلاوريسغتل هل ددق نآرقل نا نولو قي نيذلا ة.مامالاف هسفن
 | ثا تامثاىرك يرض نبال اهذهم نولاعملا اذهت امان تقف نارقاان تقرا ىلا دئاوزلا إم نم

 0 1 ل وسر نم مة نامو نيلوالا عش ف كل.ةنمانلسرأدقلو) ىلاعتهلو: « ملءاهتلاو لطب هنارفهسفنب

 أموقلا نأبلغا (نيلوالا ة:بتاخدفو هءنو:مؤدالن يمر ملا نولق ىف دكا سن كل دك نور مسي هءاون أك الا

 | عم لاهل !ءالؤه ةداعنأركصحذىلاهتهتافنونج كنا | ولاهو ةهانة ابهر .طاخو بدالا ىف اواسأاأ
 |اذهفمالسلامسيياع: د اع 6 لع رصقال رينا بتباك اذكهءاسالا عمو

 ود
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 ؟| ىضاقال لاةمف ىلا عتدقتاىلاهدتفاضا مصاف دئاسيو هر 0 رذاكلا لبق نمالا لصحمالا ا ٌْ
 ةوبنو لوسرلا لوق لورق نع ةديدش ةرغن هسيفن نمد رفاكملا نال ءاْذو ةراكملاي رم ىرعاذس هنا

 ا | بلا تاغتلالا لعردةيالو هاش تدهترااعرو هيو درعا ازا نا يتيم نيل

 اهنال قي ف يكف هسفننع اهعفد هنكعال”ىرارطضا صأ هءقىفلاوحالاهذهلو مخ هلوقلءاغدالاو |
 لوقا لولا ددا ,ةنألاىلا عوجرلاو لاوحالا هذ_هلرت هنكك هنا اولا ناف ءراسح اودع تاس ١

 سغننلا ىف ةوظعلا ةوينا او باقل ا ىفةديدشلا ةرفنلا هذهلوصح عمنا تدرأ ناك نال ةض ةطأاغماذب#ف | 0

 |لاوزدنءنأ تدرأناو ةرباكم !ذ_هذ١اضرلاو ةعاطلاو لوا اهدا.ةنالاىلا دوعب نأ هنكسح | 1
 عاودلا.ذ_ه ةلازا هنكعال هناالا قحاذهف يل تلاو لوقلاىلا دوعلا هنك« ةناسفتلالاوحالاهذسس | |

 فراودااو ىاودلا ذهل بت ىف ثتثال نان الاو اهل لعاقلا ناك هلا باقل !نعفراوصلاو | 1

 ْ ذ_ة.ذغ ىلاعتهتاوهاها لعافا!ناكن ناو لا كلذو هةناممالام ىلا باهذلا م ناو الع ةقراس عاود ىلا
 1ْ هلوقامأ )-ءأ هاو ءانركذ ام نيع كل ذو بولت! ىف فراودلاو ىعاودإ اذه كل د ىذلاوه ىل عت هنا عدي ١

 | هللا ةةستخضمدقلوةبتك ءرافكجحل ديد مج هنا( ل اوالا) نال وقهمهف نبل والا ةذ_ستلخدق وىلاعت ئ
 نم ؛ نيازالا ف هللا ةنسستضمدقو حاجزلا لوقوهو (ىاشلا] ةيضامملا نورقلا فلسرلا بذك نمكالهاب| 31 ٍ

 || ءامسلا نمااميلعانكفولو) ىلاعتهلوق هه ظفالارد اظب لأ اذهو مهبولقىفلالضلا ورفكلا كلسي ا
 ْ روك ذماوهمالكلا اذهنارلعا ( نورود.م موق نن ليانراصنأآتر ءامتااولانقانوحر هي هفاولظف | ْ

 رصعالا اذهنا اورفك نيذلا لاا مهي ديان لف ساطرقىفاناك كءاعاسن ارنولو هلوق ىفماعنإلاةروسفف | :
 | الور هنوكىف مالا | هماع لوسرلا قزرلابصتب نو رصد دك الملو نناوءلطاا موقلا نا لصاسل او نيم
 با.نءادهاوركن يذلا لاسقا ىعملا اذه لص< نأرب دة نادي الا ذه ىف ىلاعت هنن انيب ىلاعت هللادذعنم 1

 لوزن ىف ةدئاهال هنا ىلاعت هللا ملء هنا لصانلاو مهارئال للا ىف ند ,مهارتان ان طد نيذل!١الؤهور هلا[

 دوو ف نيك اش اوريصي نا ةوظعلا ةعاسجلاا نمزود< ف.ك لبق نافم -هازئاام سلا اًدهلف هكتالملا | ٍ
 قع الو ةمزال عسسل تناك كلذ كاشلا لوصحزاج وأو ماولارابلا يف ةيلسأ' نينو دهام ِْ ١

 ايغاونورمص,ناغف كل شلان ماهفصو ام ىلاسعت هناي هذعء ىضاقلا باجأ ةدهاشملاو سحلا ىل_ءداقءاَذئنم- |
 ةرباكملاودانعلا لبس ىلء بذكلا ىلع نا فالا مدقي نأز وي دقو لوقا اذه نولوةيم_منانموةدو 1

 اذا كلذ مدي هنأ تاعأو تادهاشكا| ىف كنلااو روظينأ ميظعلا عملبا نم هيفا لاقو هاسفن لأسم | ا
 ْ تءئواسغ أ ةياكملا هذهفاضيأو مص + ةيلغوأ ةح عفد لم ةاطاوم نمريثام عيت او هيلع معجب | ْ 1

 ءاسؤر مالا ناك ام لاؤلا اذهودكت اللا :امل_سو هيلع هللا لص لوس رلااولأسنيصو ه2 موق نع[
 هلوق (ةيئاشلاهلثسلا) زيا ةرباكملاىر ىرعام ىلءلللقلاددعلا مادقاو ددعلا ىللق اوناكو مولا | ظ

 لكالالا لظي لطظ برغل الود هالو راهلانلعفاذا اذكى هراهن نالف لط لاة:نوحر هل همق اولطن ىلاعت 1

 حر*ب حرعلاةينوجرغي هنفهلوقو لواظا ار د_ىملاو لاللابالا تيد, تادنول اوةيال امراهنلاب لع لسع '
 نأ (امهدحا) نالوق هب الاهذ- هىف رب ريسظمللوابذ دعصب اا فعاسملا ىهر جراعملا ه:هفاجورع ||
 نو ده مد نو كسص رمثملا لظول امتعتنا ىضزت سامع نبا لاق نيكرمشملا ةفصنمتوجر ءد ه.فاواظن هلوق :

 هديدخح نم م ٠ نيذلاةكمئ الما ةد امعىللاو هناطلسو هنر دقو ىلاعت هلا توكلم ىلا نور“. وجرامملا كلت ا

 قاسةشل ان 0 اس اودحاكمعلهبو مه فك لعن "مصماوةءوةيورلا كلتىفاو كثانوقذثم | | ١
 1| هلع او أينأ سنالاو نا عسطت_بيال ىذلا زمعملا نآر هلا نم لسو هيلع هّلنا ىلص“ يتلا صخلامورم | 5 ْ

 نما وأ اورب ثم رافكل اءالؤف ل_هحول ىلاَغت هنا ئدملاو ةكئالمللحو رسل اذه نا( ىناثا ال وقلا) 1

 انواع وانورص-ةرصساا نااولاقلو ههحونء كلذ اوفرصا نزنتو كر اللاا مم دعصتو ة-ودف» ءايسلا

 31 هلكسملا) نامائه ه.فانراصبأ تركسامتا اول اما هلوةو اها ةَقمةال ىتلا ليظابألا هذه دهان ثيحع .



 20000 قمو اهب او هطاالوسم اذه نركب نأ ب جوذر كس انلزن نانا هلوقالا دة ئآ آلا ءده عباس
 0 تأزوالناولعاوا موا! مالكربرةت مات اًدزهور ذا ىلا ادئاعدكلسن هلو فرضا! ناك كا ذكى هالا

 روك ذم هكل سن كاذك هلوقنا (لوالا) ةو>و هيلع ل ديورك دإاىسا ادئاع كلن هلوق فريمضلا نوكي

 لإ لعفاذاو ركح ذن_همامنا مظعتلا ادهلثمو ةلالخاو مظل ادب اهنر اهظا ةئمدارملاونوذل فرم

 1 رثأ هل رهط لو العث لعفاذااّمأف ارووةمايواغم هل عفاداو عزام اراص ثم لماكىوقرئا هل روظنالغف

 0 اضقتسس نوكي ةلذلاوةمظعلاة باهت رعشملا ظفالار تح د نافار هاوابلاععفادملاو عزاتملاراصّهَتبلا
 / 1 لخجالر ذاك ا باق ىف .ىلعتو هطدف تو نأ را علب كر تدل ير او

 1 ا ء.ثلاورفاكلازاصو عد الار دهلاكى لاه هللا لعفرا هف هب نمو لو همل ا تفتتلب لهنا مث هنن هوا نأ

 ْ اذ_مبقئالريغدكل ف هلوق ى ةلالطاو ةماظءلابر «هاانوذلا ارك ذناك كل ذكن اك اذاو عفادلا بااغلاك

 م 0ع ١ ناكو ل هنا (ناتلاسع ولاو)دسافهورك ذىذلا لد وأتلا نا هجولا اذهم تنشف مانقملا

 لمسصت# ىف يلغ لاىعسلا ا #ه عمو ىأ هبنوةمؤدالو نيمر ىلا نولق ىف هكلسن كاذك لاقي نأ بحول

 ا بوأقىفدكاتهلوقا ناسلاوريسفةلاك هن نو.:م ونال ه وق نأ انايءفواولاركذب لام نونم ؤيالم_مناعا
 | هلوقنا (كلاثلا هولا ( مني واق ف لال شل اور كلا! "الذان دارملا ن ناك اذا عصيامتااذهو نيمرحما

 | ناكول ةوقامأ بجاولا و تارؤكذملا نر ةاىلاريذلادوءو تيرقنؤزمسي ةوقو دمعي كذا: ارن نانا

 ١ 0 ا ا لازال ةرظدردللا

 |عقامالدت اروكخ ذا!نرئاىلاري_هتلادوءل.ادأا ىضتةمنا (لوالا) هوجو نمهنغ باو ا انلق
 | لوالاريمضل ا اذاق مرج الف ىناكلازممذل ىف هر اينعان 7 مئاملا لص- و لال اريمضأ !ىف لمادا اذهرايتعا ن 5

 | للقب سدلة فلما ءام_ثالا ىلع ةاعتملارئامضلا 3 9 ذلا ىلا دئاع فاشل اريعظل اوءا ارمسالا ىلا دئاع

 1 ةدحاو سفن نم مكقلش ىذلاوهىلاءتهلوق ىفاولاق ىشاقااو ىبهكسحلاو قاض اوان د نارقلاىف

 ميما جا قب وو جلا جو 0 8 اهجدزاهتمو راحو

 ا

 | 2 هلالغس هر فامآو ار ا كرش هلالعج هلوقئلادنآ 0 هاولاة ذأ
 ا تيناذاو مهريساف:ىف هءلعاوتفئااماذهنا._هريغىلا ةدئاعتو تصرثب اع هللا ىلاعتفامهان مف
 | انههاذك-5ليلدلا ىلع فوقوم همف الا لب داو ءى ىلا اف دوعرب تقلا بق اعت نم مزل..ال هنأرهطاذق
 ةباكللريسفت هءنو:مؤيالهرقانا_كأ نمءانذالا ضعب لاق تا واى (ىناشلا هجولاو) ملعأهللاو
 نأ مب واق ىف لة قعملاو هباونمؤيالثأ نيمر 42 نولق ىف وكان :كازكح ردقالاو هكلذ هلوقىف

 | منتي رفكلاو نانعالا ل اوه -نأ ةرهاشلا ةملدعلا نيهاربلاب انسانا وهو (ثلاشلا هج ولاو) هباوذم ا

 ليصةد مقال ادسأ ناو قاساو لعلاو ف هنيلا وناميالادب ربامتادنح أ لكال ٍكالذو دمعلاب نركب نأ

 ًارفكلا لص اماوكل ذ ل.ل هنا مث قاساو ناعالا الأ ! دمة الد ألك ناك الف بذكلاو له اورغكلا

 | لوقةناعالاوه هلا َنظهنالرذكلا كلذ لص[ امنااولاه ناف ه:مسدارفكلا كلذ لوص-نأ انلع لطاملاو
 006 لهط اكل ذ ىلا مالكلا لقامف هيلع قداس رخآ ىلهج لحال لولا كلذ لمد ىخرامتاريدقتلا اذه ىلع

 ” ل و>ىلاتالاهطلالكء اهدا بحوالاو لاحم ودو لسا تلا مزار له لجال كل ناك ن اف قداساا
 ' || ىلن كلذك هلوق نم دارا ناءاناق ىذلاوه كل ذو ىل اعت هللا اذ, لب هل .هك,ال هبلق ىف لص قداس لولا
 " ||| لالذلاورفكل اقلك ىلاعت هناوهو ه«اونمّؤيالن ا ممولق ىف لع ىعملاو هن ونهؤيالن يمر بولقىف
 |[ رفكبل ا قات ىلاعت هنايدب الا ده ريسفت ىلعاوةب طا هن دم الدو سامع نب | لدم ني رعبا امدقاضياو اهمذ

 َّ 35 ادو ده ناك نمت 1 نم دح أ هي لقي ل ث دهس ليو أت ةلز ملا د هرك دىذلا لب رأتلاواهيف لال ذلاو
 | ةودقلا نا ىضاشلا لاق ممنِعءَر 21 نولت ىفةوسقلا كاس كل ذك دار 1١ نأ ةم ., تححجء نع ىخانةلا ىورز

 نا 2 ا ار ب5بب5252527222225272525757 22222 ليبيا
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 2 ةفلبب تصخصمص مع ل مس

 أ دلوانلف ةنهكل ىلا اننوةل.ق ةكئالملا نمبورغلارابخ أ نوهعسو اهنواخ ديا راحتنا اوما نع
 تاوعسلا نماو عملو هيلع قنا ىل_سهقنالوسر داوانإف ن تاوعسث الت قليوب دس هدف شل |

 ةظفال نكمل عمدا قرتسا نمالاهلوقو باها حر عمسلا قارتا دارا ذا هتمدحاو لك اه ظ

 مونم ةظوفحمن وكس نأ نمءاعسلاحي رثجيال ععسلا قارتسا ىلع مسهمنادق نا لال ديءانثتسالا للءانههالا | ظ

 بجوذ قرقعتلا ى-**اناتسسنوكي نأ مصئالف اهنم برقلا نولو ا<يامغاو اواو دنمنوعو: :6مملالا |

 نأز ”حو لاه وبدلا اذ ه ىلس عبد نم طو٠ حاحزلا لاق عمسل | قرتسا نم نكل ءانعمنوكي نأ | 1

 ةريدسيلا ةفطلم ديري عمدلا قرتسسا نمالا هلوق ف سابعنب الاف نمالاريدقتلاو ضف عضوم ف نوكي |

 لذدال وع ءرب_صمق هل تنم م-ممو هل ةدالوهق رهف باهشاانى ريفولعي نطامشلاز م دراملاّنالكلذو | 1

 هعداف هلوقىف ار روعاننب ماب ةصق ىف فارعالا ةروسف هان ا رح انهو ىراربلاف ساثلا | ٠
 امن لجالاب اش نانسلاو اباه بك وكس لا ىمس مت عطاسرا :لعش ب اهثلاو هع ءانعمناطمثلا | 0
 ىو كلا اةروسىف اهانرك ذةقيقد اناا عضوملا اذه ىفنألعا ودان تاتو ربلا نمامهقاملا ١

 دعص»نأ آله اىف تزوج اذالوقي نأ لئاقان أو هو اد-اوالاكثاانه ها مركج دنو ّنل اةروس 0 5

 ىلع بو.غلا كالت: قلتو لزنت اهنا نمهنع بويغلارابخأ مس وةكالملا طاتخيو تاوعسلاىلاناطيسشلا| | ٠
 هنءرب ب.غلك نال ازدعم هنوكن عت اسغملا نءرابخالا ير نأ ب جورب دقتلا اذه ىلعف ةئهكلا | 0

 5 قدصا | ىلعالماد ازمعم هئوكن ءحرذدكلسولاة>الا اذه هيف ماه لسو هيلعهننا لص لوس | ٍ

 ادهلوةنانال « مسيو هيلع ها لص" ”ىبلادإومددب كل دنع اوزع مه اريخا ىلاعت هللانالاةياال | ١

 ةطساوبالا نكسحءالاذ مب عطقااو امس نآ رمل نوكوالوسر د#م نوكب عطا ادعبالا هنايث ا نكءالزمتللا | 1
 لطايوهو رودلا مزلب ذئندحو لابقحالا ادهلاطادعبالا تسال ايهم بيلا نصرابخألانوكدزعل|

 هنو ا, لعلا دعي م تازجصملارئاسبال وسر ملسسو هيلع هللا ىلص دمت ن روك تحانأب هتغفاق نأ ك«و» لاحمأ ||
 بو.غلانعرامخالاريصب كل ذد:ءو قد رطلا !ذ مب سمغلا فقلت ع نءيطاسنلازعا فاضت هعطقن |
 قعاع راهمئانبةلاواهان ددم ضرالا و) ىلامتهلوق <« لعأهللاو رودلا عفدش قيرطلا اذموازتمأا]

 حرش ىلاعت هنا لعا (نيقزارب هل معد 1!نمو ساعم اهيفمكج انلعجو نوزومئذ : لك نم اهف انو | ْ ْ

 هلوق (لوالاعونلا) عاونائى مو ةمضرال ا لذ الدلا ركسس با عشا دمحوتلارب رقى ةيواعسلا لئالدلا| ٠

 ضرالان ال كاذورخ[لاق>ام تبفقو ءاملا هحو ىلعاه ادط د سامع نما لاق اهانددم ضرالاوىلاعت | ١

 دّدَوف كلذكناكاذاو نْدملاو ضرءلاولوطلا ىهوةئالثلا تاهل ىفاّدّدعنوكي ىذااوه ملساو مسخ | ظ 7

 |يهاننم نوكي نأ بجي هناف مسج لكنأ تيئاسل نيعمرادةع صتخ هئالثلا تاهدلا هذ فه ىف نضرالا مسج ا
 هع ضاشتالاو لوقعم هيلعدايدزالا نأ عم نيعمرا د قامة ضرالا مسج ددق ناك كلذكتاك ا ذاو | 8

 ديزالا ل وص-زاوح عمر دق ار دقا ا كل ذي دة#أ | كل ذ ص١ هد: ا ناك كلذكن اكاذاول وقعماضتأ | |

 هناص-سهللاوهو ردقمرب دقتو صه صءهذنب نوكي نأ بح كل ذو زك احم اداصاصتخا صقتالاو |

 ْ ريد ,صرالاّن ال مناناق 5 ةطءس اها ىلعاهأن ددم ضرالاو هلوق لدي ىله لا ةناف * ىلاعتو ٌْ

 اهخاف اهلار مذ ذ |اهنم ةريغص ةعطق لكنو كس, ةىاظعلا ةركلاو ةمظعل اةءاغىف رك ىهذ ةركسح ابرتوك

 لابحلاو ىلا.ءت ةوقه هلع لملدلاو لاكش الان مهةورت ذام لاز كل ذكناك ١ذاو ىو.ىلا عطسااكى ري ا

 لئالدلا نم (ىاثلا عونلا) انههاذكه تي وتم ةهظم حواسه لصيد قدا عمادانوأ اهاعم ادانوأ ||
 ةيسارعملاو ىءاراهدحاوتياوثلا لالا ىهد ىباوراهفاذسقا او ىلا «ةهلوقانا لتظل ْ:

 (لزالا)ناهجو هريسغت ىفو مكسجب د نأ ىم اورضرالاىف ناو ىلاهت هلو ةكودو ىساور عملا عمو

 لايبخل. ىلا هتلااهاسرأف ةنيفدلاك ا هلهأب تاام ءاملا ىلع ضراآلاىلانعت هنا امام ساعت لاق|

 اهنفق زافناهلهأب تااغ لاما نودي ص بالا قا ىلاعت هلان ول وهنأ ل سقناف اهلهأب ,ليمتالا 7 أ لاقثلا
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 | تددسو تهم غثركس ”ىدحاولا لاه فاكلاةدّدثءنوقابلا وفر.فذلا,تركسريثك نبا ًارق(قوالا |

 ظ تءةمراسبالا هذه تاك ال ار فن العا قشلاةسوهوركسلا نمد هاو اولاف ةغللا لهأ لوقا دهر بل اب |

 وه «العل ا نب ورعوب ألافو ارث كح نو دايز نحو دي د_ثنااؤ ىرخلا نمءاملاركساا عنعاكرظنلا نم

 نم ناركسلا لجرلاب عقرام لءمرظنلاداسف نم ا وو تراحراصبالا نا نعي بارمشل اركس نم ذوخأم

 لامو ىرخأ دعب: رم ضال اذه عوقو هءدار ديد تلا ترك _ؤ ى.ةذلا ىعماذه ناكاذاف لعل اريغز
 ثوكسلان مهله ل وقلااذه ىلع داهئالطبو ارش 1 وفان راصناتيشغىأان راضاتركس ةدسعوأ |

 سوأ لاوو ايف عي رالةرك اسايإ_ءاوركسب راسا ركسو تاكساذ 'اركس حجي رلا تركس لات
 ْ هركاسالو قلطي تسل ف « هرهاس هلا ىلع ثاذج

 نعت نكس ىأ انراصنات ركع نددت ىل-ءو رظذلا نعت ذكسو تريك اذا اركس هنمع تركس لاسشبو

 كردتالواهرو ذفا الث. ترام تر كتم." ىسرافلا ىلع وأ لاقو حاجزا راش !لوقلا اذهورظنلا
 0 رودوءاملا اريك كل دند ى راجلا هلئس ا عطق ردسلا ىءمناكو اهةئاقح لع ءاششالا ْ

 دخ ىل_ءهيأرذغت.الف ولا لاح ىفءاضاا نم ه.اعناكاسع عطل نآو»بارسشلافركسااو هب را ىف

 (ةئاشلاهلمسملا) لسعأ هللا و ةيراقتم ةقمقالا ىىه هوم ريسفتىف ةعب رأآلاوقأهدهذوهعل!ىفهذاغن

 هياءوهام فالخ ىلءئذلا مهور ىتح سان انيعاب اوذخ أي نأ ىلعةرصدلا ةردقز وج نم ىف البا لاق
 سد هللا دمع نب دهث هنا ى ربىذلا اذ_هلعلف كل ذاوزّوج اذاممال كالذو لسرلاوءا.تالاب هناميا حدي

 ٍباءنمنوكنتى هلي قئاقاهل سدااهدها ثمن ىتا'تازمعملا هذه لءاوناطمثوهامناو لجرلا كل ذود
 دقلو) ىلاعتهلوق « لعأهلئاو لكل !لطب رب وتلا اذهل صح اذاورحاسسا !كلذ نم هل طايل ةءارالا

 هبسعبب اق عملا قرع_ىان مالا ميسر ناطر لكن ماه انظفحو نب رظانللا هاني فواجوربءاسمسلا ىف اناعج
 ىلءعرمةوبنااب لوتاا ناتدثدقناكو :ٌوبنا!ىركشم هت مشنع ناجأ اء ىلاعت هناىلعا_(نيمص باش

 أدب ةي-ضرااهثءوةيوامساهتءدمحو لا لئالد تناك انو دح وتلا لئالديىلاعتهم١د_هحوتلاءلوقلا |
 جربلاثيللا لاق ني رطانالا هاني زواموربءامملا فاشناع دقاو لاقف ةيواعسلا لئالدلا رك زب ابنم
 ءانمسلا فل عج ىذلا لراس ىلا هتةلوقءريظتو اجرب ريشءاشلا ىفو عمب حروربلاو كاذلا جورب نمدحاو
 هةلمع جدربلاهذه عابط نأوهراتخلا عنادلا دوو ىلءاهتاالد هجوو حوربلتاذ٠ا_مسلاو لاعواجورب ْ

 ةفلتماءازحالا هذه نم بكرم كل فلا كلذكمالاناك اذاو ماكال ا نانرأ ننو هيلع ققةموشأم ىلع .

 ضاعبالاو ءازجالا كلر: بكرب بكس ه نم 43:ال بكس ه لكو ةَمءةطلا ف ةةاتا ضاءنالاو ةهاملاف

 رات ا لعاشلادوجو ىلع لدنحوربلا نم :.كص مءامهلنوكنأ تدثفة مكاو زانةخالا بسحي |
 هع اف عمسلا قرسا نمالا مح رن اطمسم لكي نماه انطذ-ونب رظانللاهام زودل اوقامأو بولطااوذو

 مياصعات دلاءاما ان زدقل وىلاهةةلوقرسفتى كلا اةروسفف هنف م الكل انيصقتسا دقة نيبم ناهش |

 رمسقلاو سعشلابىأاها:. زوهلوق هنمّدبال ىذلار دقل ١ الا انه-هدنعن الف نطا._كلاموجراهانلعجو |
 ناطش لكن ماه انط فو هل وقواهعئاص ديحّون ىلع اهبنيل دّدلس-لاو اهب نيريتعمال ىأنيرظانال موخضلاو [
 ىأفءامعسل مده ىلعهلةردقالناط._ثلاو يجر ناطش ل كح نماها:ظفحو ىعمام لبق ناف ميج
 ظفش ناطيلا ةيراقمنمءامسلا اف د_ةفامهنمنرقلا صم هعئماملا تلق هنمءامسلا ف ىلا ةجاح
 ىرلا ةغالافمحرلا نعم لوقن مداسفلا هدنم ى د سم نعانلزانم ظفص دق اكم_منمءاعنلا هثا ٍ

 هنمو عيبشلا لوقلان خر هلال ل اوبل اانضيأ مدرلاو ةراجلاب مدحرلاب هلاهيي شن مز لقال لدق ةرانخعاب

 ىنأ سم ىأنبطام_ثالام وسر اهانلعجو هلوق هسنمو هب ىيريام لكلا سا مجرلاو ٌكنيسال ىأ كنحدال هلوق
 هلونود رطأا دنءالااضي مج 530 نطا|كلذبه هرب هلال بدغلانامجر هلوق هنم و ّناملان لوةلا م زازا

 بوح ال نيطاسشل' تناكامهنع هلفا ىّءر سا .ءنبا لاق ءوولا هذ ده لك هورمسف دق ميرا ناطمتثاا |
 تك ا م وس مم
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 عسخب تنثأ ىلا«ت هنا (ىناثلاو ) عبد رأ ىلع ىْم نم مهنمد نيلجر ىلع ىشي نم مونمو هنطب ىلع ىشمت نم مون |
 اهعدوةس ءواهرةنس سملهيوا يقزر هللا ىلعالا ضرالا ىف ةباد نمامو لاف ثسحح هللا ىل_ءاهزر تاوذلا |

 ةغيصب ارك ذ دع_لذ ةهملا هذه نم لقعي نع ةريست تر ا ءفاهقلاش نماهقازرأ بلطت ة جاما دءابهاكتف |
 ألا مانصالا ف لاهو ءالتعلا عج غصب ادرك ذف مكح نك اءاولذ د الغلا اهم اء لاق هنا ىرتالا لعد نمت ||

 ريطلاو شحولا ىلعءالمعلاب ةصّاخت اةظفالا قالطا دع الا: وها ذكف نود ءكاذ ىف لكلاهو ىلو دع مناف | ١

 لاباوةيدوالا ىف ءايملا تلق هنا تاياكسلسا ضءي ىف تعمسو ةهلبا ءذسه نمءالقعلاب ةبيسئا نو تتح 0

 د_:ءءايمسلا ىلا هسأراعفار ش-ولا ضعت ىأر هنا مسه ضل نعى كل ءاو ءالا٠ نم ماعىفّرلا دم دا

 (ثااثلا لا .ة-الاو)امءديدوالاتأ العم | تدك ترطماو تلق ادق مومقلا تب ارخ لاه هشطع دادس

 0 يات نم ةغيصا هيلع قلط أمن اوريط او ش-ولا ىلء و ديسءلاوءامالا ىلعنيقزارب 4 مل ن هو هلوقلهخا

 انندعا رور#نوك نأز زوال نيقزارب م! نموهلوق (ةئاشلا'ةلثملا) مهريغ ىلع ءاللقعلا بناس

 0 ا ا رجم اري ذل ا ىلع ىننةءدال هلال مكن ىفر ورم اريل | ىل

 ارق نم ةءارق ىلعزي اج ىنعملا اذه نأ لسعاو حون نمو كنمو مسهقاش: ةنييلا ماتا ىلاعت لوقك 1
 مه ناو ىلاءتهلوق ه لعأ هقلاو كل اند يلع لا هذهان يسد دقو ضفشلا ماحرالاو هيثولءابست ءاست 1

 (نينزاذ هلمناامو هوك انيقسافءامءامسلا نمانلزئاف قاول حابرلا انل .رأو مولعمر دقبالا هزي امو هنأ ازخاا
 بدسلاكوهامر تجذب هعلأ سياعم [ميذ لعسو نورومىد لك ضرالاا ىف تدب" هنا نيد ا ىلا- هتهبالعا

 ةروسلا هذه روك لا قتالملان ء(عبارلاعوتلاوهاذهو) هننس نضاندتعالا وش نمناولاشف كاذل ]|
 ىو ةناز ازالا عج نئاز 1ظاهتاهسر ىدحاولا لاق (ىلوالا دلما ) لئاسم دن ,الافود.سوتلاريرقت ىلع

 ال ءزرحا اذا هنزنع ةيثلا نزخ لانشدو نزال لعاذبأ ةنازاللاو اظذع ىأئشلا هبف تزن ىذلا ناكملا مما ا

 تسااوح تناولوا هب "ازرخات دمعالا* يد نمناو هلوقيدار 1: أ ىلء نب رمسفا ا ةّماعو ةنازخى فا

 نئازخ نانعي رسداعملا ه_ممطعي هناىلا_عترك ذاإف شودولاو رودطلا ن نم مهريغو مدآ بنسافلو قازرالا ١
 نبا لاه موا_همردةبالا هلزنت امو لوقو هرم دنو همكحو هم ىف ىأ هدع سشاعمللا ب سوهىذلارطملا

 || موقرطو ههكح لو رخآم اع نمار طمرثك اد ماع ن مام مك. لاهو ةبافكل ار دق ديرب هللاامهجر سانبع ف 1

 نءىلا هفرسدي هن اريغ مول عم ردد ماعلكر ماا لزخن ىلا هت هللا نا ىنعد رلا فتاك اعرونورخ :اموق مركتو 0
 ردقمالاهلزخنامو ىلاعت هلوقناف قوما |[ قل ه ىل_عل دالي , الا ظفا لود 1لئاقاوءاشات* ام ث.-ءاشب | ٍ ١

 ىنعملا اذهم هب لاري سف ناك كلذك ناك اذاو دحاوردق ىلعم اوال | عمجب ىف هلزني ىلع هللا ىلء لديال مولعم | 1 ٠

 نال ضخم م هر ماب هذ انخاندءالا* وش نهناو ىلاعت هلوق صرت اضيأ لوقاو ليا دري غنماكت | ١

 هلوتو هناذا اولا ميدقلادوبوملاوهو للدلا ههخامالاءامسشالا عصب لواسشتي ئثنمثال لوقا
 عج نادار 1 نا مف سهالا ل_ماسو ىلا هل ةرو دق ءامسشالا كل: نوك ىلاةراشا هن نعد | | ٠

 هنارو دقم تناكتاوىلاعت هناالاءاش ف .؟دوجولاىلا مدعلان ماهر -ري واموهلةرو دةمَتاَذ
 ىهلةباسمل الامل وخدّنالا هاا منوكي هنأ ب دوسولاىلاامم هجر :هىذلاناالا نهار

 هلو دو لوقو تاتا ةنارف تيتو ىلاةرايشا هنن "اخ دنعالا*ىذ نمناو هلوةف لاحم دوحولا |

 دودسولا ىلا اسبنم حج رادلا تاك ءو هانمموهفدوسولاىفاسمتمىلخ ديام لكنأ ىلا راسنا مولعمردقبالا
 ناكوهنعالدب هدعبوأ تقولا كل ذ لق هلو صح اوج عمر ذم تقوإ ثودلا ىفاصدخم .لاعال ناك امها ٠

 تاكهنا عم ةةمعم تافصب اص ناكوزما اكل دنعال دز ' الار اسف ةوصحزاوج عميعمزيجاصتت

 ٠ ايشالا تالت نم قل امنا رن ناك او ساختا تا ءال د, تافدأ ارب ”نسلوص- لقعلا فز رود
 ص. نوكي تاو ذبال اهدادضا: نعالدب ةنسعملاَتاغدفإ او نيعملازيمساو نيعملا تقولا5 ءالذب ةمهانتملا |
 ىذلاراتخنارداقلا الوا هنا ئسءملاو مولعمردةبالا هلزتنامو هلوق ن مدا ارملاوداذ- هور دة ءريدقتو وصمم |

 0 ا

 5 ار اك



 كليم
 ا مس هل م

 ١ | (ىفاثلا هجولاو ) لةكت ن.هولا ال حصص اناقاعم لابداو ضرالا قاس هانا نولوةوأ كا ذ هب لابخلا | ْ ١ 1

 ٠ 1 أ قرط ىل_ءسانلل ةلالدنوكتلا_يةلخ ىلاغت هنأ دا اراانوكي نأ زو ىماوراهيئاةنقاأو هلوقريسفتف |

 || هجولا اذهو لالسضا| ىف نوعقيالو ةمقث ىلا ةذاطا ن نم نيالا 18 امال وات قول

 || ىدلكنماهفانشتأو ىلاعتهلوق أ الاءذ_هىف ةروك ذملا لئالدلا: نم(ثلاشلا عونلا) لانقحالارهاط
 ادوكيناو ضرالا ىلااعسارنوكتتأ لمح اهفاثتب أو هلوق فريضل نأ (لوالا) ناثحي هضو نوزوم

 0 داومامنا اهب عفنلاتابنلا عاونأ نالىلوأ ضرالاىناه_عءو>رناالا ىءءاورلا لاما ىلا اعدار

 . [لأ ىو ألابجلا ىلاريعضا !كلذ عوج ر لاق نم منهو عفا اهل _لقن ةملبلاهكسحاوفلاا امأت ىشارالا ىف

 1 . ثلا ) تاينلاالن داعملاىعدداعااو فرعلاىف ةئوزوماءامشالاو لاساسا ىف دإ اوءاغانداغملانال

 || لاه ةج اطاردقردقتم هنادا رمان وكسض, نأ (لوالا) هوجو هقو نوزوا ايدارملاىفا وفلتخا (ىناثلا
 1 : | ىلاعت تينيف هءنوعفتنو سانلا هلا حاتحي ىذلارادقملا )هي ىلاعت هنال برق اه حولا اذ_هوىضاقلا

 ا | | تابناابرهظي ىذلا قزرلا كلذ نال ساعم ارق كح !ا:لمسو هلوشب هعسا كل ذاور ا دما كات ضرالا ىف

 01 | هيفةراضلاب عفا نأ (ىف ذائلاو) هنمعب عافتنالاو لك الا بح (لرالا) ْنييحو نم مهل ةشدعم توك

 ' ١ ًأرادقملا ةفرعم ةذارال نزولا ظفا قالط ا ناكر ادقملا ةفر ءاداربا !نزولااولاه لوقا! اذ_منولئاةلاو

 أراد قو هدنعئث لكو ىلاعت هلوةباضيأ كا ذ دك أو اولاف بد لا ىلع بولا مسا قالطا با ن»

 | اذهنا طفللا اذهريسفتف م ا يد جاما هناو هلوقو

 | بالف لاعلا اذه عاب ط ٍتدكرت ةطساول ناوملاو تابنلاو ند املا قاخي امنا ىلاعت هللاو با..سالا ملاعملاهلا
 3 ر راى ف بك اوكلاو سفارات موكلذكءاوهلاوءاملا نمو نطو سعود ضال نمله أو

 ْ | نداعمل ادا ود ل هنغناصتنلا وة صوننملا ردقلا كلذ ىلعةدابزلا لوه-انرّدقولو صورا دّةم دربلا و

 ٠ | ىلاعت هناك هتمكحو هاعو هتر دقي صوص هحو ىل_ءاهر دق ىلاعتو هنا.ص-هتئاف ناو. اوتانلاو

 "|| فرعلا لهأ نا ظفالا !ذهريسفنىف (ثااثلا هجولاو) عاونالا هذه تلد ىت- ةمكسحل ا نازمع اهنذو 3

 5 مالكلا اذهو ة.كملل ةةباط»ةنس مح ةداسآنم تاكرح هناك رح ىأ .ت را نوزونالن نولوق ْ

 ةمكلان از زيع نوزو . هنا هنم دارا !ناكف فض اووغللا نع ادمعن انسحايسانممناكاذا نوزوم مالك

 نوزؤوم*؛ىث : لك شايناننلا و هلوةؤ ب ءانمااو ندا ع ةباكنوزوملا ظل اوله دق هل انو لدعلاو

 أ (عبارادجولا) ةلصملا ةةءاطمو ةفاطالاو نسا ةملست ال وةعلا دنع هسيلع موك بساذنم ىأ

 3 ١ اهرسان هذ نداعملاامأ تاننلاو نداعملا ناعون نضرالا ن هه تدلي ىزلا ءيثلان ا طفللا اذن هزي سفن ىف

 ١ أ ىلاجيقاءعجر ريف تاينلاامأواهريغو تاجا ناو حالمالاو راخالاو ةعيسسلا دانس الا ىهو هنوزوم |

 10 شياعماهيفمكلانلهحو ىلاعت لوقو ل_ءأ هللاورن حسسالاىف هكا وذلا كلذكو ن زون بوبخلاتالنزولا

 00 ا 0 وم و و ع# (قدالا رح د

3 

 2 ا نيتزااربدل جسل ا كتان, ردقتااو قيام هرعوش فضا (قاثاالوقااو)

 إ أ نمدار !!نوكينأ بحوف“ القعلاب ةضتم نم ةلكتا( لتالا) هنالثتالا .ةءاهسففلوقلا ادد ىلءو

 ْ ا! نونطيساثلانا مالعلاريرقتو د بعلاو مدخلاو كياا.ملاو لاعلا مهو ءالقءلانيقر ارب هل مسا نمو هلوق

 ا ٌْ مداحلاقزريقازرلاو ه هلا قام كلذودسعلاو مدقناو لامعلا نوقزر يذلا ها صالاركصاىف

 5-5 ةعضاهلاو ةءذاغلا ةَوَملا ىطءاوةن رمش الاو ة.ءطالاو ةاذ ىلاع.هت هنا الوأ هئاف كلام او لواءااومو دخلو

 || نيقزاربهل مسلمو هلوقب دارملا لاق ىباكلالوةودو . (ىناثلالانقحالاو) .قزردحالل_هءعملالاو |
 || ن٠ هنعباوماانلق لةعي نع هد ن .ةغب_مذأ عم ليوأتلا اذه مدي فءك لق نافريطلاو شحولا |
 : ءام٠ نمةب اد لكق ل هللاو ىلاعتهلوق هماع ليادلاو« القمل اريغف تدرو دقن« ةغيصن أ( لوالا) نيوجد |
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 ناننوتالا ن2 رالال تاما مهد راحل ا لع املا نأ هسف ببسلا لد ةفسالفلاهرك ذئامر نمل |[ ظ

 ءامسلا نمو ماعنالا نوطب فاك ام لك برعا ا لوة:ىرهزالا لاف هوك انيةس أف انهه لاق اىداسعلا ىلا ظ
 اولوقي لوهاةساولاه هرقل امقلا تناكاذاف قم اهتم تاعجردلاب رمث هئلعس ىا هتقساىرحخ بنوا |
 هلوق ىف اوفا“ .ي لو نيس غال اورد هنوط١ قاع مكمم ف هلوقىف ءاّرقنافالت>ا لل هدك وي ىذااو هاقسا |

 ْ ىأاره هديتساو ىور ىح هديقس ”ىلعوبأ لاثنيةبيو ىمءايوهىذلاو ةوق ىو دوهطابرش ميو هس 0 (

 انا فصيدسل ل وةك قس قاف اولافاعرو مكل امةسءاناءج ىا هوك انسقساف وقوهلان رشهتلعج || ١
 لايك !لاق نمسا طع 5 دمع ام هبوصو 8 اوقأ ا

 ' ( لالهنم لئابقلاو ارثمت « قساودحن بوق قس
 نأ ديراب نويصع مهدالدأ اءةسم-عقةرردي رب نكسأو م-هاطع ىورب امهب ديرب سل بوق قس

 لوقامأو .ءاقسأ اهيف لا ةيالذةيقلاامقسامأو هينويصعام مهريفاو شاطعلا ىوربام هموقا

 : هيعالمو ةزاخسأ ماكنت 2# هع عداك ىجدشتاو 1

 ا «لزنلاءاملا كلذدب ىنعي نين زاخ د مئأامو لوقو هللاءاقس لوغو مسني هوعدأ ههقسأ ىند د أ

 ظ مكنم نيم دةتسملاانلعدقاو نوثراولا ن نمو تبغنو ىن نهتلاناو) ىلا .هتهلوق « نيظفاح هل سل ىفعي أ

 آلا لالدنم(سداسلاعوتلا) وه اذه نارلعا ( ميلع كح هنا ءهرسش ود كير ناو نب ءرخأتسا | انلعدقلو | أ أ
 هلوقامأ راخن ار داتا !هلالا دودو ىلعتانار ويحل هذهلةئامالاو:امحالالود<لالدسالاوهو دحوتلا | أ

 مسمو ناو. اوتاءنلا» * محا نيد 8 نبب كرت ار دّهل ا ىلع هل نم مسونم نالوق «بةف تدعو ىخ نضلاناو ٍ

 ةردقأل هنا ةملقعلا لثال دلأب تن باو ناو. امحابهصمصخت بح وفز ا ءارحالاب تابنلاتفضو لود نم ا ١

 راتخل العاقلا لالا دوو ىف عاملا الما دناو.هلل ةاملا ل اوسخ ناك هناضسض قمللالا ايا لش ىلع |

 نو هلوقو انلالا هنامالا ىلعالو ءامحالا ىل_«ةردقال ىأرصاا دي تيغو ى نحتلاناو هلوقو |

 ا ءااوههتانوكحرو هنومدذع دحأ لك كلم لوزيذ شن. غل قثالللا عج تاماذا هنا ءانعمنوثراولا

 ِْ دّماو هلوقامأو هولا ادهن مآ راو ناكف ثرال اناهيش اذه ناكنف ءدحو تاكسصؤا ملا لكل كلاملا قلسأ

 اهمءهتنا ىذر سابع نبا لاق (لوالا) هوجو هيض نإ رخأ سل اناعدقلو مكتم نيم دةةسملاانلع

 (ىنا.ثاا)هللا ةعاطن ء نيفلْكملا دي رين رخأتسملاو ىلاعت هللا ةعاط لهأ دي ر نيم دةّد_بملاءاطءةباور ىف |

 لسو هيلع تلا ىلصهناىور رخأ الا فصا١نب ماتم ماوةالسا!لهأ ن ء.لوالا فضا انيِمِدَعت ادار |

 الا ىلع مهزاناى ءملاو "هن . الا ءده ىلا هت هللا لأ هيلع سانناا مح دزاف ةالصلا ف لوتالا فصلا ف بغد

 ءازوملا أ ءاور ىف سابع نب لاق (عبارلا) لاتقل فص ىف ىنعب لتاقمواكضلا لاه (ثااش !)متانردقأ ئ

 لوال !افدلا ىلا نوم د موقثاكو و لو ه« بلع هنفا ىل_دهلئا لوسر فا ىلمتءان سح ةأ سها تناك ||

 . مهطانآ تت نماورظئب بل م-جديأ اوناجاوهتحراذاواهوريا نورخأتيو نوفا نورخاواهوربالء لإ 1

 ليقوءامحالامهنورخأ:_ملاو تاومالامهنومدقّسملا لمق ( سماخلا) هب , الاءذه ىلا عت هتنالزئاف
 اي كعلافو سو هلع ملا ليسا رمج مآ مهنورخأتملاو ةفلاسلا ممالاو هنوم دق: ملا | ظ

 |(بلعدتاو هلوقد هنعسأ تو وت نو :. ضفأاناو لاق ىلات هلال« او قلخي ل نمنورخ اّسسملاو قل نم

 هلع همف ل ديف مهلا ود أ نم؟ىش هلل | ىلع ىنذ ال هنا ىلءاه سنت" نيرخ أملا نلعدقاو مكشم نيم دةمسسملا |

 ىجدش الو اريخاو تاعاطلا عاونا ف مهرخ انو مومو دوسولاو ثودخلا ف مهرخأتو مهءدقتب ىلاعت

 : 00 رشلب نأ ىف ةميشلل + دارلاو 77 ا الاعتلال ْ

١ 

 نمناستال ت32 ىلا ءةهلوق #* ما روية دوس لوى ةوثكلالئال,:ةنام |
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 دس تتسم -- سس 7

 58 نم دارا او ةزيئاسلسا تافصلا كِل اهصاستخا عاتبال لاو ياللا لا والا كالذي ءانشال ا كلت صصخ |

 1 0 .انلزناوهلوقو حجاوزاةشام ماعنالا نم مكسأ لزناو ىلا عتهلوقك عاديالاوءاشنالاو ثاد-الا لازنالا

 58 | هلوقّرال لاو ء ئنث مودعملا نأ ت انثا ىفةيا الاه ذم ةفزتعملا ضعب كاست (ةيئاشلاهلكلا)لعأهللاو ديدحلا |

 1 ظ "يل صاح نئا راخا كلت نري :نأونئازخءامسشالا تور ازخاندنعءالا ئيدنمناو ىلاعت '

 : 7 د نمتادوجوملا كى 0 قانتدل اهنع ادع لانا رك نيت سال نول نأ اجالو ىلاعت هللا دنع

 1 |ءاشنالاو عادبالاو ثادحالا م والعمر دقبالا هلزنن امو ىلا ه:هلوق نم دارا نأ اس انال ةدوجوم املا ثمح

 1 أدوجولا ىف اهاوش دوا مود ىلعام قتل اذنينع ئار الا ناإ:لودحنوك. نأ ىذتش اذهو ني وكتلاو
 || ىلاعت هللا دنع ةرّرَمْدم تناكت اس هاملاو قث ؟ اقلاو تاوذلكل:نأ دارملان وكبنأب جو اذه لطباذاو

 1| مدعلا ن نءاهضعب جرخأ ىأ اهضعب لززنا ىلاعت هنا تايهامو قد اق اهلا ثم نم ةبانث تناك أملا ينعي

 | ليت اول تلا ليس ىلعانههدروات !نئازدخا طغلنا ك شال هلوتب كل نع بم < نالئثاةأو دوجولا ىلا |

 | نماه-ارخ اواهذب .وكنوءاسثالا كإتداجا ىلع ارداف ىلاعت هنو كحد رم ه'مداراا نوكي نازو عال لذ
 انا وقامأ لءأ هللاو ةدقان ةقدق دلا ثحاب اميااولالدت_.ىالا طةسرب دما اذه ىلعو دوسولاىلامدعلا
 ومما لئانسسه فو دمحو تلا لئالدنم(سماسملا عوناا وهاذه نأ اعاف) ةاولحابرلا انلسرأو

 1 ظ وهو نا. الورصشلل مقاول حا رلا سامع ني !لاق (لوتالا) لاوقأ مقا ولاه أب حاب رلا فصو ىف (ىلوالا

 | تلمفامفءاملاقاأاذا' لعفلا اهءقلاو ةقانلا تقل ي-هاوق نم اذه لصأو كامضلاو ةداتقو نا لوق
 4 | مقلتل حابزرلا هللا ثعي شن" الاءدهريسفتىف دوع سنا لاق ناوعسلل لويقلا ىرجم ةيراس حان رلا كا ذ تصحو فا

 0 | اه اقااريسفةرهادهف ةمققللا ردا تر ديو باهل ريصمد هنا م اصلا ىف هكوءاملا لوف باصسلا

 ١ نهذامباوماوة ةرمقلم هيلا لبنت بانو اان مدلل اهحاقلاريسسةتامأو بانها

 1 0 ءاغأقرلمهسلدثناوةعق ام عوب مقالم ىنم؟انهه مقاول ةديبعوبأ هسيلا
 1 3 اوطأاهثب ةطل (ثعداو « ةعارطوذ سن انديرءك سا 0

 |١ اذدهو لقيموهننوديربلقانوهف تدناا لّبأ برعل الود :ناَشف كلذ فراسالا نباردقو تاس زامملا دارا

 : اولاهل لامي نأز و جاجْلا لاف باولعا ىف (ىقاسثلاهجولاو) مق دام ٠ نعةرأ. :ءمقالدوروز اوج ىلع ل دب

 5 2 هاسو خارونزو وذىأنزاو مهرد لاقي امودو يك اهريغتمقلاناو

 ِ حاقللا تاذ عع مقاللا عصينأ بدع نا كح هنال نب سا باوخلا اذ_ه ”ىدخااولا لاف ف.سوذوا

 ! اذهمصم» ةبقللا ىلا مسن هلق «دقالا ريغ داف | ع نمو ةعَتللا ىلا بوسنملا و*مقاللا ن١ ئشب سل اديهو

 (لوالا) نش رطنهرب , رغتو عقال اهسفنىف خب رلاَّناب اولا ىف (ثلاشلاهجولاو) لعأهاوب اوملا

 ١ اذاىتس هتحر كدي نيبارشأ حابرلا لرب ىذلاوهد هناضس هلوق هيلع لسا دلاو باصتأل هلماح حبب رانا

 ُْ ءاملاو باصسلا لمت ”هلءاح نأ ىنعب ةقلال ب رلا نوكت عملا اذه ىلعف تاج ىأ الاسقثاباصم تاقا
 رااتأت ملاذا ميةعاهل ل_بقاعربملاب تتأاذا تءبقل عب رلل لاقي نأ زوبع جاجزلا لاق (ىناثل اقيرطااو)

 ْ ل اهرشلا بورش نم هيلع لقشنامنو عشب دكنأ ا داو تين دقو برحلا تعقل دق برعلا لوقتاج اذهو

 م هدبالكر هم نكي لنادعبءاوولا ةكرحو كَرَكمءاره عب رلا(ةيئاثلا هللا لغا هتلاوانهها ذك ةقاذلا |

 ١ هناذماوديءا اوهااةدكرخ تءادإ الاو هنا د مزاول نماثيشالوءا وه هنوكس هس ءأ بحسا كل ذو بد-س نم

 بسوف ةفسالفا أ اهرك ذتىنلا لاو ال اوراّدخملا لعافلا كي رعت لري هنا لاقي نأ الا قمل لاحم كلذو

 ' ” تفرك نانكميال هن اانا واهات اهاراىمباكلا | ذه ىف اه انبكح دق حر رلاثودح دنع ءاوهااةدكرح
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 اوفلتخ ويح هم نفادعامومابرجا ا مو ع ل م وأ| ظ

 لالا توكيد ور اهئلان وكت دابطاع رلا ةغللا ف موملا ىعم موعسل ارأن ع نمهلوقو مدلل 5

 مدارس تزنول موبي هنا صارخا تاير زم راناهفتاسللا عب رلافاذه

 ةلزلن قاَخ ىلءار داق نوك. كلذ كف درفلار هولا ىف لبعلااو الاى را ىلءر داك ىلاعت هللاف ةاي!لوص* ظ

) 

|| 3 

 م-هاك 22 الا دصسف نيدجاسدلاو قف ىحور نم هيف تاظفنو هني وسادة توتساس سلال ١ لإ

 ظ
 هدعبرك ذ رات ارداقل اهلالا دوسو ىل_ءمركذ لدّة-او لقالاوانالا تورت اواو ا ا

 لئاسم#ب , الافو دّرةوىبأ هناف سلباالا|ءوعاطأف هلدودساار : تحب رالما هأ ىلاعت هناوشو همعقأ 3 ْ

 ناو هكتالااو قاليورثش انيافيثكامج هنوكه:ءدارمافارمشن هنوكري سفتام (ىلوالا لمثل |
 نم الا دلص ةنوك ام اوناو_-لكنم دل ارهاظةرمشلاو رشبلا ماسجأن عمهمانسجأ فال نورش هايل أ

َ : 

 فنلا نا (لوتالا) ثحابم همفف حور نم هيف تذفنو هلوقامأو. اشمأ ةفطن نم ناننتالا اذكلضبألا ىلا اعت

 ركاب يعادر نع كللالاو ع ل ىهحورلانأبر ءدظفالا اذه رهاظورخسآ مس فيوانجت ىف عزل «اربا

 كلذنا(اهدحأ) ثحاسمه ههقق ني دج امهلاو قفهلو فراج ر كح و افيرتشت هسسقت ىلا مآ عل ١

 نع نوربك-<_سدال كير دنع نيذلا نا كت اللا ةفصق فار ءال اةروسرخا ىف ىلا عت هلْوق هيلع للالاف |

 تموج هاو دع دشن < 4

 يف 00 58

 ٍ نمرتاسلا ةغللاىفتانلسا ىدمو هَسأ ن طبفرا مم نيا او بدنا ذيلانينج نمل جاك نيعالا نع | أ

 أمدآ يعن ع هسفئركسب هلال اناح ىم» هنأ ل_ةحانوه روكا ناساف هرتساذ اء َنَح كلوق | ْ

 ا مهتم نأكرم لكف نس نيفيا ناسا ترس مسهضعي لاقف نسا ىف |

 قل نأ كاذةمص ىلع لبلدلاو, ءالاادهم ى عسل ا رذاكسح مهنم ناكن ند هلكو نا طيش اب ىمعسللال هتاف انموم |

 ديرب سامع نب ا لاف ىل ق نه دانة ىلاعت هلوقو نا ن هناك كل ذك ناك نم لكءفرادتسالا نقد ا تو 1

 1 هنطابراخو هقرع اهنمزربب نان الا دل+ فن وكت ىت ولا ةمدللا فورت ىهو ند.لاٌءاسم ىف لخدتتاب '

 1 نافدب . الا هذهالتويتانلب اسمن اقلش يتلا مووسلا نها ءزجس نيعمسسي نم ءزج موعسل هذه دوك

 ا ناك ءالاطرش تسلان دنع ةمنمل اَنالر ءاطايهذم ىلءاذهانلق را ا نمنالا لش لقي '

 : ةروهلانهلك-3تد ا ل ا هو ءاذاق هلوقامأو ءر كس مذ داوتلتأ |

 1 لاق يحاشمالا سانتو م د امطلا لا دمع ايهندي» ارح تن وعاذاف (ىناثلاو) هي رمشلا| ةنق ةقاللاو دن اسنألا |

 : هناطسقا اش! انكاو روما نم حورلا لقىلاعت هلوق ىفءىد-سج ورلا ! ةةمقح ىف لماكلا ث .هلاناالا

 هيت ثني

مهضءد ل دتساوراملا سلس فلق 1 , 1 1
 لوح عنشي بك اوكملا نأ ىلع 

ناَعف سعتلا نال ل افاق ةايملا
 إ ة

 : نان نم للف ن نمءامةل> ناحل او اع هلو هملع هضقنلف هبفئابطالوص+ عينا كلدك ناك امو ةرارلسا / ْ

 ْ قااح ىلا دك" الءال كبي لاق داود ) ىلاصَت هوت »* عاسلالا ب بك اوكلان 0 ةايلما ىف فيتم لوما

 : 2 !0لاه نيدحاسلاغمنوكت الن أ كلام سدلب اان لاه نب دج سلا غمنوكب نأ ىلأ ل سلب الا نوعمجا | ئ
 ْ (نيدلامويىلا ةنءالا كءلع ناو حر كناف اممحرخاف لاقن وش“ ًاسن ملا دلص نم م هتقلْح رمش مش 1 7

 [ ةروعق ىنهرك ذمدقت دق ثلا اقذهو دودكسلاكلذإ ةنل_.ةلاكمدآناكوأ ةقيقطاىفمد ال ناك دولا || ٠ ا

 ٍْ 1 20 المو مهضعواتاوعسلا ةنتالم لكم همالسلا هيلع مد الدو هلا نيرومألانا(1هذ ان 0 درقبلا ْ | ٍ

 11 ماليسلاهملعمد“ ال دوامي #10 2 الملارباك ا نال نآرو< الن مسانلان م ضرالا |

 1 ىلاعت قالا نودضتسيال ممن !ىلعل دي كل ذو رسولا دس نو دصسس ةودوقف نو دست لو يوصل

 : .نالاقي نأ باٍملا فام ىدقأ ىلادعت هتلاريغد حالو مالساا هماعمد“ الني ددح [س مموةدص ىفامإ كلدو |

 | لعلدي هب الارهاطظنا (اهثلاننو 2) ماقلا ىلع دق انما نادل ووعلادمةي ني دباس وع:نىلاغتءلوق |

 ْ هيو ءاذافهلوتنالهلاو دكسنا تح ”اللا ىلع سو مالساا هلع م دآ ىف جورلا ف مناك ىلاعتهنا

 ١ “موب ةرعر تلرناو د اهيَوك ةسزيدسانملازتنضيامال 10 |
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 05 ا لعا(كوالانل اهلثسلا] لئاسماةاألا فو (موعسلاران نم لبق نمءانقاخ َنالعاو نون م اج نم لاصاص
 | ولاة ىلع نان او.للاو وري ل دةساال ىلاع هنافدم وت لئالد نم( عنا - -لاعونلا)وهاذهنا

 | لئالدلاب تبث (ةيلاثلا هلكسا) .بولطملا اذه ىلعن ا ضالا اذني لال دتسالاب هفدرأ ةمدقملاةاالا ىف
 1 | ثداح ىلا ثداوملاءاهن :!ابو-ورهظاذ.- ص تبئاذاو اهل لقال ثداوح دوجوب لوقلا عن هنا ةعطاقلا

 : | كلذكن اك اذاو سانلا لوو هن اس ىلا سان !ءاهتنن' نمد الف كل ذكناك اذاؤ ثداوملا لوأوغ لوا

 : انقاخ دقاو هلوتف ىلا عت هللا ةردق» ةلا_الاهولذ2 نوكف نيونالان مقواتري_غلوالا ناسسنالا ”ادؤ

 ١ دو مالا هيلع مداوه هنمذارملاّن ا ىلع اوعجا نورسفم او لوالا ناسنالا كلذ ىلا ةرامشاناسسنالا

 مدآ ا فا ًاانونأ وه ىذلاعدآل بق ىضةنادق لاك هنا مالسلا هملعرقاسلا ىلع نب د#ت نع ةعمشا | بكى ف

 ٠ لان اناا ىلاءاسهتتالا نم دي الف ناك فيك هالا ليلا. .١1ثو د ىف حدةءالا ذه لوقا ورث كس اوأ

 ْ ١ انآ لعاو عملا ةهدس نءالاهنامثا ىلا قد رطالف مدا انونأو ٠ ثاسئالا كلذّنأاماو سانا !لوأوه

 / | انهأو ضح مدع ءامواذت نوكحي ماسج الا نم هريغو مالسا | هيلع م دآن اب عطقلا بوف ثددم | ا

 . ىرخ أ ةيآتادو بارت نم قولذم مدآن ا ىلع بارت ن هقلخ مدآ لك هقلا دنع ىسيعلثم نا ىلاهعت لو

 : قول مالسلا هيلع مدآن اد ال هذه ىفءاحو نيط ن نمارعش قااخيبا هلوق ىف خو نيطأ | ع نم قولك هنا ىلع |

 || نم مث نو:_مأ< نم -مثنيطن م بارت نمالؤأ هقلخ ىلاعت هنا بر ءالاو نوت سام يس لايستم دأ

 ||| هقلخ ىلءر داو ه لبن اكماسسج ال | نم سنس ىأ نم هقلش ىل_غردأق ىلاعت هناك ثالورا_ةفلاك لاصلم
 1 | نملا ةحلص#وم ملص مو كت الم ةلالد نم هرفالاوأ أ ةدشما ضخ اما هحولا اده ىلع هقاخامناو ءادما

 1 (لاسسلاق(ةئاشلاةلئسلا)+ دن وهلكش نم ءوثلاقلخن ءبعأر ,و.الاهذه نم نانالا يتاخال

 ٍْ اءانع مدا ىلاعت هللاقاخ نورد لل هموت ل فاو 501 ا

 5 نداربام د! ىرديالو فز ناك الا صلصر اصف ةمد.سنوهورأ سعشلا ىف دكرتو هر سف نيط نممال_سلا

 ١ ىلا عنيط نم مدآ قل ىلاعت هنا مالكلاا ةقرقحو حورلا هسيف جفن نأ ىلا هوس رودا!نمأ.-ثاورب)و

 لوقااو) الامصلد قانعت هللا اع ٌكلدلف اهإ_دلص هل عمم هيت ّرما ذا وع رلاتناك ف فش نانالاةرو م

 ىلاعت هنال ف.«ض ىدنع ل اوقأا' دهوريغتو نكنا اذاللصاو معن هللا )ص مهلوقن منكدملا وهلاصلملا( ىناثلا

 نا ىلع لدي هن الا رهاظوريغتلاونتنلا ىلع ل دانون أ هنو حسصو نون_سمأ < نم لاس هله نم لاق

 ٠ انونسم أح هنتوكل اربانغم الاصلم هنوكن وك نأ -وف نونسم األ انمداو امنا لادلدلا اذه

 هنوك نب خرم مغتلاو نقنلا نعةرانعالاداص هتوكناك ولو
 | ةوثوافت ايو ماج هوك نيبوالاصلص

 ١ :أ- نورتكصالاوةدعو:أ لاهو زتذملا دوسالانيطعلاوهوأجلا ٌعباو لعق نزوي أجلا ثيللا لاسقفأجلا |

 ١ | نونسم هلوقىف لوقي ور عابأ تعم-تيكسلا نب لاق (لوتالا) لاوقأ همشنو' وقولي 19 تس نزوب

 اريغتلىأ 0 ةسساب ىلاعتهلوق هيلع ليلدلاوريغت ىأ نون _هوههفءاسملا ن نس لاقي ثمولاوب أ لاعريغ ءكأ

 ْ امتي نم جرذك ىذلاو هيلع هتككح اذارخلا ىلعر لا تننس نم ذو أ وهو لوكس !نونس ا( ىفاثاا)

 1 | انعدوخأم ظذالا اذه حاجزلا لاه (ثاام او) هيلع نس ديدان الاسم نسما ىعمو نكسااهل لاش
 3 | نمااو بوءدملاْث وذ ملا ةذسعوبأ لاف (عبارلا) مغت دقف كلذكت و ةامال قا رظلا ناس ىلءعوضو ٠

 5 يملات وةرود ىلءعزوطدملا نود ملا هيومسس لاف (سماخلا) اس هوجو ىلعءاملا نس لاقي بصلا
 5 |لوقىلادوعي اذهو بطرلا نيطل نو" ساالاق هنا سامع نبا نعىور (سداسا١) هبرود ىكو هجولا همس
 1 هلوقامأ بو: هم هنا ىدعانود_بمنوكمف ضرالا ىلغ طسن ,ول.ا.طرنادححصاذا هنالةدسعىلأ

 4 | نسما لوقو»و سلبا ديرب سامع نبا ن ءءااعلاقةوهن تامل ناىف اوفلتشاف ءانقل نامل او لات أ

 3 دون .اناج ىعسو نيرثك الا لوةودو تلا بأوهّن البا ىرخ؟ةياوز ىف سابع ا لاق :دائقولتاةمو ظ

 و _

 0 سس بت م :



 معا مولعملا تقتولا مول ىلا نيرطنلان هُم اه لا هلوذو هماسقا|موهوهو روشنلاو علا مو ةثسدارأأ | ١

 ةمامقلا مو لق توعالناك اذا هنال توميالنأ هنم هضرغوةءانيقااو ثعنلا مولىلار اهاةسا سلب اَنأ |

 اد سه نع هعذم ىلاعت هنا مةَثِبا ثوعال نأ هنم مزلي ذم دح أ توعالةءا ملا مامق د بهن نا هرهاطو | ْ

 نا (اهدنحأ) هو>و ىل-ءه:ءدارااىاوفاتخا و موأءملا تقولا موب ولىلانئيرظملا نمكنا لاه و بواطملا |

 مولواا تقولا,تقولا اذه ىمسانعاو قث الدنا لك توع نن- ىلو الا: :نفَذلا تو مولعملا تقولا موب نم دارملا|

 ثقولا كالذي لاسعلا نال مسالا ذ_ميىلاعت هللا ءابمساسنا لست همف ةقثاللنا لك ت ,ومع هنا مولتعملا منال |

 (اهتانو) ةعاساا لع هدنعللا نالافوود 'لااممقول اهل الفرد اهلعام ا ىلا: لاه امريغال ىلات هتلاوه 3

 تقولا مو ىلاهتءاهءامناو نوثعبي موهىلا هلوقو»و سدا | ءركذ ىذأ اوه مولعملا تقولا موب نم دارملات أ 0

 هيولطم ىلا ىلاعت قنا هراجأ ل ل مق ناف مولعمل ا كسص كِل ذراص هنيعب هل ازاشأو هنيغاس سلب !نال مولع 1

 0 ا ةماكلاب تروا هنع غف د نا مزامف اضيأ توميالةءامقلا مانقدعبو ةعاساا مامق تقو ىلا توغال نأ مْزل 09 ١

 | ثءبلامول نس رق نيفلك- مالك هنت ومي ىذلا ثقولاو هما رقنوكيام ىلا نود مونىف  هلوق له 1

 | مول_ىملا تق ولا مو-دارملاّنأ عابتلاش) نيف نال 3

 | همفّنال تومي تمفاكملا هين أز ومحال هناىل ةناف ةمايقلامونهئءدار 1| سياو ىلاسعت هقناال ا هلع ال موب | 1 ظ

 |ماسق تق وناك اذاهجوت اما مازلالا اذهّنأب هنع بج !ىلاسعت هللا ىلعذ ع وح 20

 لأ تق تقولا هلع ام ىلا عثهناالا ةماقلا مايق تقووىلا لومأ ىلع هنأ مءاذاامأف فاكمللامول عم ةماسق / 3
 ىذلا تقولا ل٠ :1ناو هنأب باول اذهن «تدحاو ىداهملابءاز خالا هنم مزاي لف همق ةمايقا|موقتاىذلا | ٌ

 ماسق تقورىلا مال او ةالصلاا هلع مدة تقو نمنا هلا قرم عوناإلا نيستا عسا تلا مريع 1 ش

 ا ىنتوغأامب بر لاق ىلاعت هلوقامأ هلي وطلا ةدملا كان ىفت رعال هنا )ءدق نأ كحذ إب وط:1.ةماسقلا|| |

 ؛ ةيددصمامو مسقال ىنآ وغأاسعىفءاسبلا (لوتالا) نان هسفف يعج مدهش وغالو ضرالا فمسماننيذال | 0
 نيه مهن غال كنز ءيفىلا«ت هلوق هريطنو موا نئيزال ىابا كئاوغأب مسقأ ىدملاو نأ 2 , زالمسقلا باوحو ّ

 | نموهو هللا ءاوغاب مسق أى وغأ ام هلوقىفو تاذأا تانك نه ىهو هللا ةزد , مسقأ عضوملا كلذ نال | :
 لقنو هيفاوةا-خادةفلاعفالا تافصراما مص تاذملا تاسفصب م.سةلا اولا ءاسهقفلاو لاعفالات أ ْش

 لئاقاا لومكص ني زالاو اغفوكس سا عأ ببسلا ىنهعا:ههءابلا ولاه مهم اني رخآموق نعئكدحاولا |

 نينا ودتحا دقانباصصأ نارءا ( فاشل ثصا ا: اللا نا ديل هتعاطبوراناّنل دما هتيصمجنالف مسقأ | ا
 (لوالا) .وجو نم ىاسا نع هيو غيو نيدلا نعمةصيورذاكلا فرفكلا قل دي رب دق ىلاعت هنا ىلع الا |[

 ءاوغالءاقبالاو لاهمالا اذه تلطيام ا هنأ حرص هنا عم ةمامقلا مابقىلاءاق اقيلا تلطو لههسا سانا ا 1 ١

 نيدلا ىف نيفاكملا اص م ىمارب نفاس ارقام ءاطملا اذه ىلادباس أولهم ىلاعت هناومهلالضاو مدآب 3 ١

 ءاسالا رباك !نا(ىناثلا) ةسوسنولاو لالضالاو ءاوغالا ن .. ٠ك ءاءاولب وطاانامزلا !ذهدلوةأاملاا| ١

 نو درت نو دش هنعم شو هطهرو سدلباناو ىلا نيدلا ىلا قلل اداشراىفنودبتمونود ءاملوالاو || ٠٠

 نيددشرملاءاقعا يلا ولا نمن اكلة را دولا ودار ال اوه ىلا هتهتئا دا يه ناكولف ءا وغالاو لال ضالا ىف | 1 | ْ

 (ثلاثلا) نفكلاو نال ذقت مهيدارأ هنا اشإع هنم3يضاامل ف ثدحو نيوغملاو نيلضملا ل الهاو نيقحلاو | 0

 اذا هال ميمقلا ورفكلايهلءارغا كلل ذ ناكنيدلا مو ىلا نوءلم هنأو رثكلا ىلءتومب هناد «لعانرلاةهنأأإ )

 نلايعت هللا ل أسال هنأ (عدارلا) رفكلاو ىصاعملا عاونأ ىلع ذشن.+ ئرتي ةنحانزوفلاو: رفغملا نعسدأ | 1

 ةيسصعملاورفكلا ةدان زالا لي وطلارمعلا اذهنم درفت_سال هنا هم لع ىلاعت هنا عمل وطلازمعلا اذه |

 كلذو هباذعدي زااس-لاهمالا| ذه ناكديد_ثلاباذعا!عاونالهفاةكتسا داد زيةدانزلا ك1 :بنسو |

 | يوغا جبر لاتفءاوغأهقلاتأب حرس هنأ (سماللا) هب اقعو هباذعدا دْزب نأ هيدارأ ىل اعتدنأ ىل< لدن |

 |لوقيضراعمووفاضرأو هع سلوهو سيل ؛!مالك اذه لا ةءالد اوغأىاعتهقا نأب معي رصتكلذو ظ ظ

 ااا

| 
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 : 1! ١ | يالا هذه نع دربملا لئسو دك و دعب ددكصوو نوءعبأ مهاك هلوقهب ومدسو للخلاف نوره مهلك /

 ٍْ 001 | مما ارهظن لاةحالااذهلاز م_هاك لاه اق مهضعن دص*ن وكم نأ لوحا ”هكنالا ادعس لاوول لاقذ 1

 1 1 أرخأ تقوف ممئمدساو لكدص»وأ ةدحاو ةعفداو دصس ىمن اوهو رخل اق“ ! قب اذه دعب ناو دضس هرسأب '

 ' [|ليلخلا لوقو لاه درا نعلوشل ا اذه جاجزلا حالو ةددساو ةعفداو دض- لكل نأ رهط نوغج أ لافالف |
 ” أ اروءأمناكسلباناىل_عاوعجسأ سنلباالا هوقو الاس نوكيالف ةفرعمنم .ءأ ن الدوس هب وميسو

 . لأنر وهف ءاضقت_هالاب تلك ملا هذه تة.سدقوال مأ هكئالملا نمن اكل ع هنا ىف اوفاتخاو مد الدوصسلاب

 1 نيكجسا وكالذ ىأ لمة دصعالد لافالثاه نا ردةتو فانئثتسا نيدحاسلا عمن وك نأىبأ هلوقو ةرقملا

 ١ 1 | لاق هلوق نمدارا انا ىل_ءاوعجأ ممن ال ءاف نيدحاسلا عمنوكنالا كلام سدابااي لاق هلوةأما هنع

 . ||| ىلاعت هنا نيماكتملا ضعبلاه اذه دنعف هعم ملكت ىلاعث هنا ىضَتقي اذهو هل سلب اان ىلاعت هللا لاق ىأ سلبا اي
 1 ظ نك أ باوكلاىق لاه سلبانال فيعض ادهن ا الاهل مر ضعءب ناسا ىلع سلب !ىلاةب اطال || ذه لصوأ

 . ||| هللاذا ىذتقي هرهاظو ةببغلا باطخال روضملا باطخ هتةلخهلوقف لا صاص نم هئَقلخ مشوا د_سال

 2 | ةلاكمنأ عم اذه لمعي فدكو ةطساوريغب ىلإ. هللا عم ماكت سل, |ناو ةطساوريغب سلبا عم ماك: ىلاسعت

 ]| مه-هرو ةرفكلا سأز هوصح لق_هيفيككبتارملا فرشاو بصاننملا مظعأ نم ةاطساو رب غب ىلاعت هلل
 1 ظ ماظعالاو مارك الا لس ىلع ناك اذا امااعا.ص:ءنوكسج.:امغ ا ىلاسعت هللا ةملاكم نا هنء باودا لعاو

 "1| نون.أ نملادلص نم هتقلش رشا دعسال نك !لهلوقوالفلالذالاو ةناهالا لسس ىلع ناكاذاامأف |

 ]| (ىاثلا ثصلا) ريشبل دصسأ نأ ىنم مصئالءانعمو ىذا ديك ًاتاددسالهلوقىف ماللا (لوالا) نائدع هسفذ
 ١ : | هان هل صاح ةقرف لاف اف.طلا.ةاحور ناكودو افسك ام->هنوكيرعشي ارمشد هتوكنأ مالكا | اذه ىنعم 1

 ]| فينكلا ىامسلباو ف.طا ىناسوراناو ةريشبدل ف يثكفام-جرشلا لوقي هن"اكمجولا اذه نم لاسحلا ىف
 " [|| لابصلص نم قولت مدان اضيأو ىلء الل ادو ص نوكي ف يكن ودالاو فرلعللا ىناجورلا نمالاخ نودأ ||

 0 | لص ناكنف رصاذعلا فرمش ا ىقوراشا اود سلبا لص او ةءاندلاةياق ىف لصالا اذهفنو:_سهأج نمداو |

 ..[|| دولاب مؤي نأ عيشي فرشالاو مدآنم فرعا سيلبانوكي نأ بجو م دآ بص أ نم فرشا سوبا
 |[  لالا ىف لصاح قرفوهو هن احورلاودب رمشلا بيب لصابحلا قرذلا ىلا ةراشا لالا مالكلاف نودالا
 |٠ ىلاست لوقو سيل ةهبسش عوج ا دهف لدصال او رمصنعل بسحب لالا فرغلا ىلا ةراشا ىناغلا مالكلاو
 0 | اهنع باو .ءححجاو معي رصملا لمس ىلع ةهيشلا كلت نعاداودج سيل ادوف مدر كن افاهنم حب رخاف لاه

 - .[|| سايقلاب صنلا ضراع نمو سابق سلبا هلاق ىذلاو صن ىلاعت هلل اهلاه ىذأ | نا هريرقتو هيسنتل ا لمس ىلع |

 ' ||| ليقاهنم حرخاف هلوقو ف ارعالا ةروس ىف ىبم قسم ءانركذ ىنعملا اذه ىف مالكا ماتو انوعلماعجر ناك

 - [|| قيسدق ميج راريسفت عم مالك اذه ماسق وكس المل اةرءز نه لبقو تاوعنسلا نم ىل قو ندع ٌةمَ» نددارملا

 ' [| يزاجي ثيد ءازملا موي ديرب سايعني لاق نيدلا مول ىلا ةنعللا كءلعن او لوقو فارعالا ةروسىفهركذ

 0 لصال نعللا ناب رعشي ا ذهفةياغلاءاهتن ادب هت ىلا ةلك لمق ن اف نيدلا موي كلام هلوق لثم مهلاسعأب داسعلا
 0 ارك ذود أتلا هنمدارملا (لوالا) هوجو نم هنعاوباجأ نعال !لوزي ةءاسقلا ماسق دذعو ةماسقل موي ىلا الا |

 2 || (ىفاثلاو )د أتلا يف ضرالاو تاوعسا تمادام مهلوةكم_هءالكى ساسنلا اهرك ذي ةباغدعبأ ةمامقلا
 بدعي نأرم_غنم نيدلا موب ىلا ضرالاو تاووسلا ىف ةئعللاب كاع و ءدم مومدع كنا

 5 ظ مودلا كل ذءاجا ذاف

 ١ | ىلاعت هلوق »* هنءلهذت باذعلاة دشن أ بيس ل 'زلاك دةنمح نعالاريص.ف هعم نعللا ىسن.اناذع بدع

 ]| "ننينال تب وغااهبر لاف مولعملا تقولا موي ىلا نيرظنملا نمكناف لاف نودع موي ىلا فرطنأذ بر لاه)
 1 ةياالا ىف ( ميسم ”ىلعطارصا ذهل اه نيصاخللا مست كدامعالا نيمججا مهن وغالو ضرالا ىف مهل

 | نيدلا مو:ىلا انو علما هجر ىنتلعج ا ذاريدقءاو م3_ةئامب قاعتمىفرظنافهلوق (ىلوالا:هلكسأ1) لئاسم

 | نوثعموب ىلاهلوقّنال ةما.سةلا مامق تقورلاةرخ "الا نم سأ.للا دنغ ىل اع هللا نم ءاقبالا بلطف ىنرظناف

 دارملا



: 1.1 
 ا ا 11010ا1 ة ة11111 ا ا  ر 2ذ ز ز ا

 || ةحرلا نع ةمسللا وغاب بر. هلوق نم دارملاهلوقامأوةدوك ذملاهوولاريئاس تر وةلاؤسلا اذه |
 لش ىذااوهو ةجرلا نعهسفنب.خ ىذلاوه هنالد.ءباذه لك لوقف ةئللا قب رطن ع لالسضالا وأ| ١
 هسسفلضأو ةجرلا نع سفن بخ دقف هر اتش ابر غححلا ىلع مدقأ انا هنال ةئلنا قب رط نع هسفن
 ةفدعض مهب وج اناو ةمزال تالاكشالا نا تدثم ىلاسةهلن ىلا هتف اضا ناسك تفيكق .ةنلسا ند رط نع

 هنال نيصاخملا ىثتسا سلبانالبعا (ىلوالا) 5 ”اسم همفف نيصلخلا مهتم د ابعالاهلوقاما + ملعاهتناو 0

 51 هاك قلع سلب ال ىذلا ناريك دَتلا سلجم ىف ترك ذو هثم نول قيالو مهن لمعيال ءدبكن أ لع أ 1

 ةساسمل !ًةراهت ىف بذكل اناا .ضاع ب دكا! ع نع سليب ازرتح ااهفءاوعد ىفاءذاكريصيال نأ انتسالا|| ١

 مالا عقب توفابلاو نارا لك ىفمالا اريك يسال رجوي ا ةساجتب دركي 60 تاتش

 5 نمو دموتلاو ناعالا ضقاْن بناش لكن ع متدابعو مهلبداو وماخأ نيذلا مهما ىلو الا ةءار ملا سو |||

 سالخال انا ىنلعل دن ةءا رقلاهذهو ةمصعلاو قيفوتلاو تامالاوّيادهلا ها مهصلشنيذلاءانعف مالا

 لوةئفريغلا ةب "تف نعاصلاخعو 0 مرا ةقااثلا هلْ سملا) ىلاعت 3 هللا نهالا س لتامالاو أ 1

 ردقتلا اذه ىل_ءونيرالا عوملو أ طَقف هلل اريغاوأ طقفهنن هد أدق نوكم نأ اماف لم: قأن م لك | ١

 ضرغلال يق أي نأ عداراريدقتلاوال داعمو او سو ا جار هللا ناوضر باطن وكي نأ اماف :تلاشلا ||

 نال ىلا هت هللا ق-ىف صال الاوهف (لوالاامأ) لاح ةيعادلا نوديلعفااناللاحماذهوالسمأ | |

 ةصااش ترقب لب ىرخ أ ةمعا دبة يوشمةمعادلا هذه لعامو هنن ناوضر بلط للعفلا كِل ذ ىلع هل لمان 1

 نوكيأل اذه نأر هاظف اري تف صالخالاوهو (ىناثااامأو) ص الخالاوهاذهفريغلا تاون عأ| ١
 ايجار نوكم هللا باح نأ الا نيتوحلا ىلع لمس! نأوهو (ثلايثلاامأو) ىلاعت هللا قودىفاصالخ ا | ٌْ

 (عبارل امأو) ب وشل نعاصلاخ دئازلاردقلا سف لثملا هلب اسد لدملا تال نيصاخخلا ن منوك.نأجرباذهف |
 هللا ىف صالخ !(لوالا ميشلان !لصالاوز لاستدلا ىق- ىف نيداخت | نم سدل هنأ هاطق سدالاو |

 وهذ ما قالارب اباهأو الخال مبق نم لج نأ هللا ل ضف م ىنرب (ىناشلا م قلاو) اعطقىلاعت

 هوجو هبقق مب مم ”ىل-ع طارمصاد هلاف ىلاعت هلوقاما لعأهللاو (اهطق صالخالا٠ نع جداخ

 ىلا داع دسم اوقف ص الخ الا ىلع لدي صل اظذاف نيصلخلا مل دابعالا لاقاسل هلبانا (لقالار

 هامه نبل !لاهو ىناوتو مارك ىلا ىَّدؤي هنا ىأ ”ىلاو ىلع قد رط ص الخالا نا ىئءملاو صال الا

 ىبءاركحصو ىناوضر ىلءو ”ىلءّره هن "كف هملعوم منم طارصانهنورخآلاقو مقدس 9 اايضاف

 اذه ىأ ميقّتسم ”ىلع طارصا ذه هلو دويعلا قد رط صالخالا نا( ىناسثلا) ىل؟ كذب رطلامياكوفو.
 دا لرد ركص ذا م_هطع لاق (ثلاشاا) مقسم "ىلء قد رطن دوبعلا فد رطلا |

 ازهىلانعت ل هذه داراىلاو ىلاعت هللا ىلارومالا ضد وفتمالكا|اده نضل هقفوُس هللا ههتع نما مالا ا

 طارضادههانعم (عدارلا) ميم دسم "ىلع قيرط ٠ ىديشمو قداراىلا رومالا ضد وةىا 0

 ةفص هنأ ىلع وذملاو ع درا ىلع طارمد بو ةءدأر ةو ق دو قح مئةَدسموهو هدبكأةوهرب رقت لم 1

 نمن ىشتلا دار ا ”ىد_> اولا لاق هم جوعال ميسم عيفر هنأ ندع ىلءودىأ طارمد هلوقأ |||

 ناطلس موملع كل رسا كدا ءناا ىلاعت هلوق 5 مهم عفر قذ رطهلناءاضةي:ناعالاو ىلاعت هللاىلا |

 لعا (موسقم زج مهن ٠باب لكد باونأ ةعيساسها نيعجأ مهدعومل مهجّناو نيواغلا نم كعبتا نمالا

 مالكلااذ_هم هوأ نيصاخملا م_منم كلدامعالا نيعدسا مهن وغالو ض رالاىف مهلا زال لافامل سلب انا أ

 دو د ١ ىلع ناطل سهل سدا هنادن الام ذه ىف ىل اعت نع نيداخلا نمنون وكي نيذلا هنا دامغ ىلءان اطلس هل نأ |

 نكسه اوهلاعين هراسص هربت ان ىسلب ا مهتم عا نم ىلإ نيهان وكي لو نيصاخاوناكء او سدت ددسع ١
 | اذه لصالاو انهياءمريصوأ ةعباتملا كل: ىل_عهرهقي سلب انا لال سلاضيأ ةعباشت اكلت لود- ١

 دج أ ىلع هل نم هفق يف نر تصوىلاعت زييفان [اطل - هنا دابع ضعن ىلعدل نأ م هوأ ساب انا لولا

 6 ر نإ ت1 ١



٠ ٠. 

 0 ْ | نأووف (لوالا نع باوحلا امأ) لون انال «_.فنىلاءاوغالا فاض ا فنيعحبأ مسوغ وغال كعب سلبا

 [|| نءباوجلا امو ) لاهاسمف اهداص ناك هنأ ىلع لديك لّذو «ءلعءركن أ امىلاعت هان اف مالك اذهرك فانا |
 27 | دارملاوهمهلننيزال لوقنمانهددا راافمها ني زال ىتيوغأ امي بر أب 7 , الامد هق لاف هناوهذ (ىناشلا

 3 1 |لجال ليطابالام_ملنب نين هنكم أ اسعا هنا“ ١ . ال اهذه ىف نيب هناالا نيعج مس منن و غال الا كل: ىفهلوق نه

 ! 1 | هناك ىلاعت هللا هكدا اذهدك أَبو ضفانملا لاز دةفردقَلا ذه ىلعو كل :لبةءاوغأ ىلاعت هللا نأ |

 (٠ لاق (سداسلالا ؤسلا) اني وغاكمهان وغأان وغأنيذا'ءالؤه صصتنلا ةروسىف نيط املا نع

 8 َ 'ءاوغأ كافتدقاو نأب قرعدق ناكمنا لاقي نأام | لوقف اوغأىلاعتهتلاَنأيفارتعااذهو ىنتبوغااع بر ْ

 01 8 اوغأىلاعت هللا نأ ف رعياسمنا هنالاب وامن هنوكعنتم و اوغأ ىلايعت هلا ن أ, فرع دق ناكت اف كلذ فرعاموأ

 1 | هنأ !:لقناامأو ةلالضلاو لهما ىلع اق عم اكل فرع ن*و لطانو لهب هيلعوه ىذلا نأ فرعاذا
 طب | ذهىفةدراولاتالاؤلا عومتاذهف ىذد وغأ اب بر لوي نأ هذكم أف .كصحف» اوغأ هنا نأ فرعام.

 "||| لهم أ امنا ىلاعت هنأ ىبابحلا قي رطودو (لّتالا) . ناقيرط هيفةلزتءمالف .(لوال لاكش ال اامأ)ة أ الا
 0 ُ | دجو»الن ازيد قتبفمتسوسو سن نسانلا لاو -[توانفت الدنا لع ىلا ءتهنال "هلي وطأ ' ةدملا كلت سلبا

 1 د | كلذكم الا ناك الف ةمصوعملاو , رغكلا كاذب أب ناك ىصاعلاو رفاكاا كل ذناف هدسوسوالو رسلبا

 0 ظ اما اوقأ نأ ل_ءىلاعت هنا لاقي نأ دع_ال هنأ مشاه لأ قي رطوهو( ىناثلا قيرطلا)ةّدملا هذهدل ومأ مرحال
 1 ًارفاكلا لب ةصعم اور فكلاا كلذإ ةمج تنل اعدام ناو دلال ةضولاد رفكلا ىف هةسوسو بدسي نوعي

 1ع | جاجقلان ءزارتسالا لاي نأ ب ابلا فام ىصقأ ةمصعملا ك|ةورفكلا كلذر اما هرامتنبا بدر ىنماعلاو
 1 ٠ |ءادأ ىف ةقثملا ةدايزلاببس هةسوسوريصتر دقت اذه ىلءناالا اهدوجو لاح: :هلهسأ ةدوسولا مدع لاح

 1 [تاهبسثلا ديزا ابيسراصتاهباشتخا لازناو قا ثملا لازنا نا اك مل_هذ ن٠ ميكس عنبال كلذو تاعاطلا

 1 [لاؤسلااماو) فشلا ودا نعباوملا امهنسدامد ناتي رطا!نا ذهو (:هها ذك هلعف عن لن كلذ عمو
 06 اًذهنا هب اوذ اهتمراثكالاو ىصااعملا ىلع ة ردا ىلع هل رذكلا ىلع توع هنأي همالعانأودو (ثااثلا |

 | نم نلامتهقار عاذااما ىداسصملا ف ةدانزلا ىلع هلع ريل !ىلط وع بش اهمابإك ذا مداليإبمنا

 |امأو) يي جلا تاوالرم هليعبادهو لئازلاو ااه ةّسلا توافتلا بجوال كلذ نا

 سيل هنأب ب هنع اوباجأ دقق نيدلا٠ نعدلضأو 5 اوغأىلاعتهتانأ حرمد شلل ,!نوهو (ىسضاجت !لاؤشللا

 (ارينانثو) كتيص «هىلا* عدلان مهتيسخبال كسر نم قشنيش اعذار نا رع د :كلذددار 0

 دارا !نوكينأ .(اهئاانو) ةيسصوملا ىلا ءاعدلاب هنعاشيأ ان م_هلضأ ةّسنا قو رط و نع قتلاض ادار رملا
 ' أ دوصسلاب» عا هنأوه هانا ىلاعت هقلاءاو ءا عايدا رااثنا (اوهبادو) لالضالا ىناشلابو ةسفنا لزتالا ءاوغالاب

 ا أراص الا كلذ نا لاةي نأ ام أف سد ب ارانب يرقص ىنلا كافل بصح م حي هش ىلا كلذ ىضفاق عد ال

 | [فنعض هلكو بابلا اذهىفم وقتل ءالك هل اذه كلذ كس ال اس ا هنأ مول هذ ىلا كلذ ل اود هناذإامسوم
 ||| ناهربلاو نآرقلاهلعلديو لظان اذ له لوشاف سلب اةسيوسو بيبسي لاسلبا تؤافتال هنا. هلوداما
 ةنلا نماكنس رز الف لاهو ناطم ثلا ىلا تل لا كل: فاض أف ناطمشلا امل أف ىلا عت وقف نارقلاامإ |

 الممل نأ ىلع لدي كلذ لكو ناطيسشلا ل: نماذه مالسلا هيلع ىدوم لاهو هيلا حارخالا فاضاف قشت ةعتز

 |٠1 تابع قتبان م لاح سبل هنأية دهاش لوقعل ها دينالفناعربلاامأو ارثأ لاسعفالا كلف ناط ههشلا

 0 |[توافتل!ذهيرلعلاو هنم ةضا ب هلا ناكصنم' ل .تارييلا ن نع ةرفشرو مامقلا ىفا دبأ هس غرب صف |

 1 ةرخك فوداسعا ةقشملا ةدايزريث تلو: ةةعاطلا لف هقدمل!ةدانزلابب ريس هدةدوجوناهلر اأو اكوورض

 باغالارثكال اربدمتلاودو فال اريدقتلا ىلع ديدشلا باذعلا ىفءاقلالا فدي ريدة ادد ىلع باوثلا
 3 ا |

 7 ًاررضاا عفدنال لوالاريد_ةالاةباعر نهم دنعىلوأ ىلا كا اريدقتلا دهون اجر نإع رجول ا يار نم ءلكو
 0 3 | اة عينس ا دمال مادو لاذع الشيا هاولا عنزلا ب باطجويننلاب نم ىلو اميظ ظءلا

 يصوصم ما الا نا اا ل مسلحة دس تيبس



 املكف رهاظلا فال ناك ام ماعلا ص.ص ّنال رخآدرق هسفدي نبال نأ ب بوف م دليلا اذهىف ناعالا

 لوان ثومع وتانح ق نيةَدملا نادل وقناتشفرهالظأا دونالد نو نا لقا ص.صْخقلا ناك 1

 ىلاعت لوا ةعبراف تانحلا مانو. ,عو تأذ>- ىف ىلاعت هلوق (ةهئاشلا "هلكسملا) رهاط عالكو 50 | ٠

 هير ماش م فاش ن ناوهلوقو ةءيرأعوم جلا نوكسصرذ نان امهنو د نمو لاه منان هير ماةم فا ناو

 هقدص ىف نك فا ناو هلوقو ىلاععت هللا نو هافوملان ءهءاق كمْ ال هللأن نها ندّناله انلتامدك وينام ا ١

 لشم هلوةىف ىلاعت هتاارك ذام اهتمدارلا ثوم نأ لم_صفنودعلاامأ رةدجاوةَرمفوألا!ذهلود- ]|

 ل_قنافزامالا كدا ةرياغغم عب اني نو.عل اهذه نمدارملا ن وكي نأ ل_ة<و ىنصم لسع نءراسمتأو
 لك عش ال لاق ضعن ىلا ضعب نمنو..علا كل: ىركتو ا نودعب سمع نيَهملا نمددساو لك نا نولوقنأ َ
 نوكيو ناداولاو رواا نم هّمدخ فنه هلك هب عتس و نيه د ألك صن نأزودف ني وبولا ن هدحاو |

 نوروام منال ضعه ىلا وهذعن ن ماك رم نوكي نأ لقسحيو م ماو هش بسح ىلعو ممجاحر دق ىلع كلذ

 اهفاواكاذاو نو.عو تانج ىف مسمن ادب الادذه لبق مكح ىلابعت هنال لاؤس همذو هتكتالم ضعب لئاقلا ا كلذن وكلا وىلاء:هتناوداهولخ دا هلوقل ل اَملانا لمح نيئمآ مال_باهول دا هلوقو دس اودقلا نع 0
 مهلوخد لب مهل لبق هيدا رملا لعل (لوالا) نيهجو نم هنع باولاو اهولخ دا مسهل لاقي نأ ن نكيفكف[|

 نان م اولقشلا نإ 1 اودارأ اماكفةريثكص تانج اوكلءامل دار لعل اثلا) مالسباهولش ايفا 1 ش

 آ| تاف الا لكن م ةءال_سلا عمن !ولخ دادارملاف نينم مال ب اهولش دا هلوةوابهواخدا موا لق ىرخأ
 ءمهرو دسم يقام انعْرنو 50 اهااوز نم نمالاو ةمالسلاه ده ءاقبب , عطقلا عمو لاس! ىف ٍ 1

 مهدحال ناكنا ىأ ل غلغتو هفوب ىف لغأ مهل وك نءرتوشخ ا موهو باقل ىف نءاكلا دقطا لغلاو لعل

 نأو>رأ لاو هنأ مالا | هملع "ىلع نعو مهسوفن ببطو مم ولق نم كل ذهننا عز رخ  ىل_علغا دلا ىف ا
 مالسلا هيلع "ىلع: ءاسسلاج ناك هنا دوءالانب ثرا نع ىكدحو مئمربب زلاو ةىلطو نايقءوانا توكل ْ ا

 نم لوب أو انا نوكا نأ وجرالىنا هتتاوامأ ىنآ نب اابكياسح سه ”ىل_ءهللاةذ ةلبط نب اركذلخدذا ا

 كال نا نمل دعا هللا لب الك ث رس ا لاقذ لءنممهرود-هىفاماسنعزنو مهة- ىف ىلاعت هللا لاق |
 دقاساو سغلاو لغلا نم مسرب ولق هللا قذ دقو ةنللسا ىلا مهب صوب مث ضعن نم مهذعبل صتقيف ةئلسا بان ىلع ظ نو س<ني:مْوانا ىورو روعاا.كلماالدب ؛ الاد هنإفمالسلا هلع لاق داو ناكم ىف ةفطوأا
 ةملاخلاو ةدوااىفةوخالادار الب بدسناايف ةو>الادار ا سلو لالسا ىلعسهاناو> !هلوقو دسلاو 1 ١

 عهباو فورعمريرسلانيلب !ةّمررس ىل_ءةلوقو نيفالاالا دع ضعامهشعب ذئموءالخالا لاتاك ||
 لءفو عت هع ناف فءاْضملا ن نم لمعف لك | ذكو ءارلا فب ررسوررس لاي ةدسءوأ لاق ررسوةزيتل ْ

 نيم ءااوشم نيدوض نواة مسمنال نب وعمد تاكو مع 2 ضعن لذا 1لاف ددح و ددرحو ررمعو زرس“ و

 هلال ذو. اهو وزمدلا انهم تي ريرتسبلا قيد نسل حاف رسما نمير ١

 انتعا لئال الرف اءزه ل زان الس لعادل ىذا نأ ىلاعتدتتا لوق سقعو نيصلال تمل دابعالا !

 ةيصعملالهأن مدأ ةعاطلا لهأ نماوناككاوسا داةدعاوالوق هلأ لوسرد# هتناالا هلا الذ نيلث اهلا عج

: 
 نييراْدالَ نار نمرامأو همعطربغت ل نبأ ن نءراهأو نساريغ*ام قمرا ابيض هرقل داوم لا
١ 

 + الاى: وتو ربنا توتانلاوردلاودجرزلاة لكم بهذ نمدرس رع ا

 هلوقو لاو>الا فرشأ ة-هح اوااأناك_مالو ربادماا ضيةنوهو ه- اودلا لب انودلا نإ نة هلوقو | 1

 !ٍ هنوكسم ه.دأر ماو ناوحر ع اهل دم جامو بعد! مف مهلا اليك؟بعتلاوءامعالابصتلان صئاهط | :

 ىهو طب ارش عيرأ با رجال تارلعاو نامرحالد ازوذوناهةنالد الامكحوءانفال,ءاقرو لاوزالب ادوا+

 ارا هو يلا 0 لسا همجي
 2-2 دمج روج

 جت ف

/ 



 | مكجم داء ىلناك امو لاق هنا سنلبا نعةراكح ىلاعت هلو قاب الا هذ هريظذو الص أ ةردقالو ناطلس مهتم ||
 || ىلعواونمآنيذلا ىلع ناطلس 2 سل هنا ىرخأ ةنآ ىف ىلا عت لاهو ىل عيصتساف مكتوعدنأال! ناطلس نم
 : نالطب ىلع ل دن الاهذه قا.11لاق توك ربع هنمه نيذااو هنولوّ ني ذلا ىلع هناطاءامغا نواكوت ممر ١

 "| اوبتامرو ةتاعنا هلؤقي كم _هاوقعةلازاو سانلا عرص منك ناجاو ناطيشلا نأ معز نم لوق ||
 "|| لافامل سلبانأودو رخ لوقت الافو ه«بلعىلا.عتهتا صئامفال_خ كلذو لاه ةرهساا ىلاكلذأ|

 - 1| ءانثذسالا اذهىف هللا هقد_ص نع _دلخلاءاوغا ىل_ءردقيال هنأركح ذفني_داخن اممم كدايعالا ||
 " || نوروك ذملادابعلا كل لاه اذ_ياقنيواغلا نمكلءدتا نمالا ناطلسم_مملعْدلل سدا ىدامعنأ لاسةذ أ
 كع.انمالاهلوق نو تر نأ نكم لوالا لولا ىلع نا ٍل_عاو سدلب | مهانئمسسا نيذلا مهةناالا هذ ىف ١

 عباس لاطإس مناع كل نافنيوانغلا نم كعيبلا نمالا ناطلس مهنلع كسل ىداع نا ىمللا قالا عسا

 ةظفا نو كسب لب ءانئتسانوكي نأ عنو ف ىلاشلا لوقلا ىل_ءامأو ىجنلاو مالا فكل نيداةنمممنوك ||

 ' [| نم هعبتا نمو هعايشأو سلبا ديرب سابعنبا لاق نيسعج امه دعوا مهنا هلوقو نكل الا
 - ]| ضعنلا قوناهذع تاقمط عمساهخا(لوالا) نال وقه_فو (باواةعم_تاهل) ىلاعت لاف مث نيواغلا

 ” || نملفسالا ل ردلا فنى ةفاذملا نا ىلاعت هلوق كل ذك ( موك ىل_ءلديو تاكردلا,تاقبطا اكل: ىعستو
 ّآ ١ اهلوأ جي رج نبا نعو نيعم بان مسق لكتلو ماسقا ةعمس موسقم ُمهجرارقنا (ىاشاالوقلاو) نانا

 1 ا( دمحوتلا له أ اف ىلوالا ةقيطلا لا عقلا لاف ةيواهلا مث ميا رشس مع رعسأا مث ةمطخلا مث ىلل مت مح 1

 نيئباصال( ةعبارلاو) ىراصتلل (ةثااثلاو) دوهال (ةيناثلاو) نوجرخ ئمهلا.عأر دق ىلءنودذعي
 . | موسقمءزح مهنم بان لكل هلوقو نيقفانمال(ةعباسلاو ) نيكرشمال (ةسداسسلاو) سودجلل ( ةم اسذناو) ْ

 ْآ ' ىازلا فرفع ري هوتاتا رموش ءزج ركب ىلأ هيا ور ىف مداعأ 7 6 والا هلْكسملا) ناثلأسم همف |
 5 هملع فو مث بخ ىف يخ كإوةكىازلا ىلءاهتكرح لاو ةزههل | فد هن اكديد_ثنلاءزح ”ىرهزلاًارقو 1

 3 | ىلاعت هلا ىءملاوءارحا هتلعح هنو ءارحالا عيباوئشاا ضه؛ءنملا (هيناقلا هلك ملا) ديد شملان

 1 نم ةفثاط موج ماقأ نم مسق لك ىقلخديوافرفواماسقا مها هنا نعم ءازحا سلب اعاملأ ىزدع

 ١ ١ باذعلا بتاىهتراص مرحالف ةفإن او الغاب ةفلتةرفكحلا بتاعنا همف بسسلاو فئاوطل اءالؤد :

 ]ل مالساعوا دانونعو تانج قنيقاملات') ىلاعتهلوق *« ملءأ هتتاوةفلتاو ظلغاان ةفلت# بامعلاو ١

0 

 ضل

3 

 71١ || (نيج ردي اهتم مهامر بصتابفمهسعال نيلي اةمررس ىلعانا وخ الغنم مسهرو دص ىامانءزنو نينمآ |
 1 (قوالا هل 5لا) لثاسمةنكالا فو باوثل | لهأ ةفصب هعمشأ باقعلا لها لاوحأ ح رشا ىلاسعت هنا معا
 ]| نيذاامهنيقتملادارااد.عولا,نولتاقلاةلزتع م اروهجو ىفابا لاق (لوالا) نالوقنيقملاناهلوق ىف ||

 || لوقودو (قاشلالوةلاو) كلذكن وكب نمالا لوا: ءالفحدم مسا هنالاولاه ىصاسعملاعم_جاوقتا |
 ]|| هيرفكلاو ىلاعتهللاب كرششلا اوةتانيذلادارملانا سابعنب!نعلوةنملاوهو نيعباتلاو ةنامتلاروهجح |

 7 تاك ةدحاوةّرمىوقتلا» ىف الاود قلن اوذ هلع ل ديىذلاو .هصلا نط !وهلوقلا اذ_هلوقأو ٍ

 |١ طرش نمنسل هنأ كفةدحاوةَرم لتقل ف ”الاوهلئاقلاوةدح اوةَرمبرعضلاب ن“ الاوهبراضلا |إ
 1 اقدص طرش نم سنل كلذكف لتقلاو برضلا عاونا عسم امثآ هنوكالتاهوانراض هنوكبف دولا قدسص :

 إ !نمدحاودرفيف "الانامالكلا اذهىوتي ىذلاو ىوقتلا عا ونأعمحابتا هنوك اقدم هنوكب فصولا |
 )ا ١ 0 |ةهاملا كلت ىلع الوشم هوك ب د هناف ةهابملادارفأ نم درف لكن ال ىوةتااناست ان وكي ىوّدا اذارفأ

 201 وكس هللعقدديىوةتلادارفأ نمد-اودرفب3َّ الانا تف اةةمنوكينأ بح ىوقتلاءى الاف أ

 هلوةرهاظ لوق:فاذده تينا ذارازكشتل ادمفال صالارهاظن ا ىلع نورمسغ ملا قفتاقمقكلااذعاواسشتم |
 3 ةعمخ مالا ناالادسارثوث نع ىقدان م لكدا نودعلاو تانللا لوح ىذ:ةينو.عو تا ن-ىفنةآلاّنا '

 سلبيالوق سةءتدروتب الاهذ_هنافاضبأو مككلا ادذ-هلود-ى طرشرفكلانع ىود2انا ىلع 1



 م٠١ ١

 مالسلا هيلع يحارب ةقبالقأ ١ ًاددفءاقثالا تاكو تبعت لخألا+ عازر الا تاحرذب

 ْ 'تأنن لأ لدي ميهاربا تفرش نع ى :انبع نو ريدقتلاو ىداسعهلوقىلا عار م_ممنو هلوق ف ري_هفلاز

 مال_سلاه لع ميهاربا فيض نا دي الاف ىلاعتر تح ذو م-مريخأ اذا ةعقاملهأنتو ءاسا مولا |

 | ٍبْدعَت سىلاعت هالاتضي أ ءوريخ أو باذعلا نم ظولءوق نم نيمو ا است ابورب تحلادعداولامورش | اا

 هءاذع ناو نين: هاما درو لن مدرك "فام ىزؤتب كلا لكو لاصتتسمالا بادعب ؛ طوأ موق نمرافكتلا | 1 1

 باطلاناسنا يأ اذا فضي ف اضر صم لصالا فضلا (ةيئاثلا لقملا) رافكلا وسال ف ملأ باذع |
 | لكالا نع متوعانتما عم افرض مهام فيك لبق ناق عام سهو اقفل دحو كلذلو ب ىمنخ ١

 رادل> دين .نااضرأ لهو كلديم_مم-تز اج ةفامضلا بلطل هلءاولخ دانا مما مهاربان 2

 امالي كد ء لسن ىأام الساولا قف هماءاولخ دذ أ ىلاعت اوقو لك أن ل ناو انقمضّىب م3 هيأ | مار

 || مهناللمقو لك الا نم مهعءانتمال «ةوخ تاكو ن :روةئاش ىأنولجو مكتمانا مي هاربا لاسقك امذلا

 لج انآال ىرقو هفاشأ اذا هل ول لب ن٠ ءاستلا مضي ل حور ال ندع أ ازقزتفورنشيو اير انا 9(
 اولاف هلوقو دو»ةرودىءا هة:ءالاناهر ةنييدوصت هيجل لجو أ ىف التخاوسول لجاوالو | 1 ٍ

 نوقايلاؤءابلا فضذتو نونلا تفي لرشبنانا ةزجأرق (لوالا] ثاسحا هنقإ ميلع مالغب كريشبتانا لح و ال | |
 ىن_هملاو ل بولا نع ىرونلل لما هلا عم ىف فانئتدسا لرسشينانا هلوق (فانلاثلا) ديدشتابلر قل | ا ْ

 ع اح ويعم يد يعم لج والفرسشملا نم الا يان كنا 1 ١

 ْ هنانهورمش لسبقو هدععي هنو .ذ 1 , هورمشد ل ةذ مملغل ًاررسفتف اوقات اواهلعرب_هد هنأرخآ الاؤ رك ةداولا نا 0

 نورد ” ف رركلا ىاصن ا ىلءىفوعغرشن لاه هنأ ماسلا هسءلع مي هاربا نع ىلا هتاقنا نكح حن دلانريلع ١

 !:يهام ةظفل ٠ (ىلوالا:هلّمملا) ناتلئسم هيفنورشت ىف هوقو هنكناةنسما للا انهه ىلع نعش |
 فيك هنأ (كوالا) نالاكشاةي الا ىف لدق نافىفورمشمت ةيوع أ ىان لاقهنأ اكبتلا دع ماهفتسا | 5
 رفك عضؤملا ا ده ىف ىلا عت هللا ةر دقر اكن اوريكسصح !!نامز ىفه:.داولا قالخ ىلع ىلاسعت هللا ةردق دعبتسا ا ٠ ا

 ىضاقلا لاه: مانيقتمالا اذه ةدباقأمو هيهو رشباماوذب دق مهنا عم نورس ” مق لاه فرك (فاشلا) | ْ ٠

 | ةخوضشلا ةغض ىلع همي هنأ عمدلولا همطعي ىلاعت هنأ فرعين أدار أ هنأ كلذ نع با وجاف ليقامنسحأ || |
 ةح يا ع جا ةيراجةداعلا نا ماه ةتسالا اذه ىف ب نسا وداولا همطعي ئاناش هيلقيوأ | 0

 نكن الف قس ايلات رش اول اه لفت 5 ذام مالكلا ىنعم ناك ذاف لدقناف بايشلا لاح ىف لد امناو ةّماتلا | ||
 نكد الفم_هاوتو ةتوخشلا ة فص ىلع هناقبا عم داولاب هريش ىلاعت هللا نااوذدي ب مهن ااملق نيطناقأا نم | ِ

 نمول اقف دال : حصص سبل هنا ىلع ل دياع مهباوج فح ترص هنأ لل دب كل ذك ن اكمنأ ىنع ل ديال ن يطا اند[ ١
 تقولاهنافو شف ةبغرلا مي اضعناك اذا ناننالانآوحورع ؟تاوييديفدةرفالا ايلا 1 ٠

 جرقلا كلدريصيو هرورمسو هيسرف مظع هلودع كلذ دعي رعشبا ذاق هيف دار اكل لوصح هنط ىلع غب ىذلا ْ

 ثقولا كلذ ىف حرفلا كلذ نان رطضم تاماكب ملكتي للف هئاكذو همهف ة ودل لب زماو هل شه دملاكىوقلا |
 رثتضحاونيترمو ىرخأ5 رمةراشبلا لإ: عيسي! لاوسلا ديعباعر :ةراشبلا كل: بيطتسي هنااضيأ لنقو | 1

 اًضيأ لبقو ىلقنئمطبان كلو هلوق لم قوثولاو ةش أمل | داب زلابلطو ةراشبلا كلتعاصس ا ذتلاللاملط |
 نو ااريسكم نؤرمش عدا أرق( ةيئاثلاةلشسملا) مد مداهتجاوم كنا دنعنم من ورش قاما هنحا | |

 رسسكلااما ةفهضش ن وذل ا فبنوقابا اواه ديد ثنو نوذا ارب تح رثكن با ارقو نآرقلا لك ىف ةفيضخ |

 نون فدح ىلعف فيفضل و ريسكلا امأو ةفاضالا نون ىف عجللا نون تمن دأ ىناو رمش: هردسق:ةديدشتلاو ا ْ

 نيفرحلا ااقساو لاق نونلا عم ءايلا عذان ف ذح متاحوبأ لاق فيضطتللابلطو نيلثملا عامت اال تتم اعمل د ١

 نيفرل !فذح نأ ىلءو عفرلل ةمالع ىهىتاانونلا ىهو ادحاوافرح طقسأ هنانهنعسنجاؤ زوال ظ
 ظ حرا ةمالعنونلاو ةفاضالاريغ ىلسعف نونلا خ «ةام اف .نكتالوعضوم قو كالو عضوم ف ىلاعتلاق زج |

 3 ب 0



0 
 - م

 ةالا هبلاق يظعتلابةنورقماوكر وشو و (قاثلا دمقل امأو) نومعو تانج ق زيقتلانا هب ةزاشإلا |

 1 ييظعتلا هاهي كلذ رعشأ مالكلا اذه دمع لاو اذا هنا س هللا نال نينمآ مالساهولشدا هلو |

 3 |نوكتنامادانملانالغاقررضا بن اوشنع ةدااخ عفاذاا ل كالت وكوهو(ثلاثلادمقلااماو) لالالا

 7 ًاراضملاامأو بضغلاو لغااو دسك او دةلسا ىهف دل احو را ةئاهسج نوك”نأاماوةناحور ||

 ١ || ىلا ةراشا نيب اقتمرربن لعاناوخ الغنم م-هرو دصىفامانءزثو هلوقنبعتلاو*: .ءالاكف هل بتملا

 1 اودو (عبا رلاد.قلاامأ د) ةئام-+اراخملا ىثىلا ةراشا ب صن اهيفم_هسعال هلوقو ةناحورلا رانش قت

 0 ظ 00 ا ةراشالا لاف لاوزلا نم ةنمآ ةبمعا عفان ع

 1 | اولام مساق ماقمتم الاود هىنمالسالا“ ماو باوثلا ةسهامىف ةرجتعملاةعيزالادو.ةلا ىلعءان. لوتعم

 ١ | قث العن عةرهطم ةمق: ةمقطنلا ةيسدقا !حاورالا ناىلا ةراش ا لغ نم مهرو دصىف ام امءزنو هلوق نم دارا

 5 انعم نيلياقةمررس ىلءاناوخاهلوقو لاءللاو مهولا ث داو نعةأربم ةدمضغلاو ةد اوهشا|ىوقلا

 | الع عفوو اجوالاولادبملا عزاون ماج الا( تارود خس نع ةيفاس خ راسا 1س وفتل ا تان

 ' ارو لكف ةيدصصلاءاوضال كالي تال التو ةسولالاراونالا كِل تقرشاف لالا او ءايربكل !لاعرا نأ
  عامعتلا عقو ةفصل اهذهبا متوكل ةرذاصملا لب اعمل اءارحلا لئمرخ الا لع ونس يك انه ولعاو ىلع نصا
 3 | ىلا ذعنأ ومي رلاروذغلاان' أ ىدابع ىن ) ىلاعتهلوق معأ هللار نيلب اهّةمررس ىلعاناوخا هلو قب اهنع

 تتيثأ امو ةروصْئن ف ةلك ليل اهلا ةح ا (ىلوالا لثلا)نانلغشمتما الا ىف (مياالا بادعا اوه ْ

 | ىنناهلبقن تجصانلا ىلءاستكرح قلتو اريسثك ف ذك ىهف نك ع اهلءقامنال ءارسوءفد هلوقفف

1 

 || ةراش

 ديف

 سس سبيس يبس وسر مس

 1 ارعا(ةجاشاةلثسملا) لصالا ساق ىلعا.ه ورتب أف نك اس ئب ةزمه لبق سدلو ةرءولا فسةذع ىلع طحنا ىف

 ا أه الاف نيم لاوس ىلإ ءت هللا رك ذاسإف كلذكن وكيرال نم مهنمو اق« ن وكب نم مهنم ناعسق هللا دامعنا

 1 | ىلتاذا متنلا لاما اف تن هنألعاو ىدا ع ىنلاقف دن الاه ذهىف نية لاريغلاوح أرك ذةمدخلا

ا: عوف مكس ا كذا :لمفنشولا كا ةنوكيرماتم نناثملا فضلا ىلعمكحلا
 ١ | هلادابغ موكب موةصو 

 يهو.هلاناقرتعان ملكنا ىل_علدبادهف انهحراروفغ هنوكمكسلا فضولا اذهرك ذب.ةعتبشأمم

 0 فن اطاةب , الا ىفو مباالا باقعلا ابو: ناحسص كاذركدأ نمو ام> راروفغع هتنانوكهةح ىفروطظ

 ١ ]| فدشي نأ دار امل هنأ ىرتالأ ميلظعف رشتادهو ىداع هلوشب هسفن ىلا داعلا فاضا هنأ (اهادحا)

 1 ةجحرلا رك ذ امل هنأ (اهينان و) . هدبعب ك رمسأ ىذلا نايس ل وق ىلع دزب محبا ا هليللسو هي هماع هللا ىلصا ديت

 | ماللاو فلالا فرح لاخ دااهث .انثو هانأ هلوقابشانثو « ىلا هلوقاهلو أ و ثالث الا لا ىف غلاب ةرفغملاو

 0 أوه ىاذعناو لاف لب كل دبه سد: فصوامو بدعملا انأأ ىلا لقي ل تاذعلارك ذا مي-رلا رو ذغلا هلوق ىل ع

 3 | مازتلا ىف هسفن ىلع هز سردهشأ هن" اكسف ىنعملا اذهمملا غانا هلو سر هأ هنأ (اسهثاانثو) يلالا باذعلا

 اذه قيدوبءبافرتعم ناكنم لك ئنهانعمناكى داع :ىنلاق هنأ (اهعبارو ) ةجرلاو رقما

 أ ةحرلا باج تيلغت ىلع ل ديد ذ,زكو ىداعلان ءؤملا هلق لخ دي كلذكسف عسطملا نءؤملا هسف لخ دباك

 0 | ىلاعت هللاوفعر دق دبعلال_هدول لاه 3 .العهللا ىلسص ”ىغلان ءانغلب لاق ةداتق نعو ىلاعت هنأ نه

 0 | نمرغنبّرم هنأ ميسو هيلع هلي[ ىلس مى نعد اهلتق ىأ ه سفن عضل هياقعر د ل_ءولو مارح نم ع رون ام

 ]|| هللاو ي-رلاروذغااانأ ىلا ىدابع بن هلوق لزنف مكي دي نيبرانل او نوكصضت | لاقذ نوكصضي مهو هءاعأ
 1 لجو الاولاف نواجو مكمان لاه ام الساول[ةف هملع اواخ دذا ميهاربا فيض نع مهتنو) ىلهث هلوق « لعأ

 3 | نم نكد الفلا لان رمش اولا تورم مفربحسع لا م نأ ىلع فو ترشبأ لاق مب ماع مالغ رس

 أ ىلاعت هنأ لعا (ىلوالا هلثسسملا) لئاسمالب الاف (نولاضأ!الآ هير ةجر نم طئقي نمو لاه نمطذاسفلا

 ظ ءاقشالا ةفصو ةماسقلا لا وأ هسةعرك ذ ذ مم د_.سولا ا ىلئال درك ذي هذدرأ مة ونلا سغأ رب رقثف غاانالا

 أروذلل ةمحوملا ةعانملاف |. .ءصاوءانن٠ نو تحد أ ماللسأ ا مهماعءاسنأ الا ص هقرك ذب سعدت[ ا دعس و

 كس م



 اان سلا نمءاننت الا باهن مناة سدا مهودخا وقف دور اريهضلا ن هد د روو توب دعت هور ١
 1 وألآالا م هاكلهالبقولاك هيفمك طادحااهف نوكيانمناءانثت_بالا نمعانئةسالانال |
 لامها م ام ةاالاهاذاموةدحساوالا نتيثالا ان'الث قلاط تن هنأ سال قاطملا لاهولاكو |

 هلوقيوا اناسرأأ هلوقب قاعمم اطول لآ.الا هلووق نال ن اكسل فانا دفة الاوده ىامافامهر دالا هي الث الا ٠

 || انردقهلوقاماو * اننتسا نم ءانقن_ا اذهن وكي فرك مهو كم هل وب قاعت دقدتأ ىعاالا لوقو نيمر# |
 ْ هريعرا دقم ىلعأ ىذلا لعج ةعالا فرب دَعَا ىعس نال ءا(ىلوالا ”للعسملا) لئاسم همقفني رباغلا نم امنا | 1

 ا تاوقالا ىلا_ءتهتنار دقو هرا دّةم ىلع لعسا ىأ ادهبئثلا1دهردق لاق 0 0
 هيانكلارادقمىلءاهلعس

 ١ مشل و ريدا ىف ىكياموا دم ىلءهلءج ىا هدلعهر دقوا ذكه يلع هللا ىضق لاق. فءاضقلاب ريدقتل رسفي م 1 1

 ا رك (ةسن اغلا هلك_بملا) نرايقتم لكل اوائيذق لهو ايري د حاج زلال اهو اسمك 1 ردق ىعم ىف لبقو 5
 ١ لاةد ىدحاولا لاه دب د_شتااءامريق نوقام ال ًارقو لفل ١ ىو ابوه لادلا ففتيانر دق مداع نعوكيولأ 0 : 0

 ردقىذلاو ىفاذم ص1 21 رفو اقف ثوملا مكن اير د6 نفي ينك نبا :ءارق هنمو هنردو ثلا تدق ؤ ظ 5

 قاحو هلوقو ايه اوقااهيةر دقو ىلايغت هلوتل الذيقب سار ١ىقعملا !ادعهىف ةددشلاو لاف ىدوهفا| ْ 5

 |[  م_هسفناىلاردقتلا لعفةكتالمادتسا 0 لوقي نأ ىلئاقا (ةثلاقلاةلثسملا) اريد_ةتءرتقفئثلك |
 برقا! نيم مهلامل ةرايغلاهد_هاور كم ذانعا ناواناو ىلاعت شاردق دقاولوةب ل لو ىلا-عت هلت هنا عم ظ 1

 ]| مهالكلائاوه رم الاو ريدملاواذكب انرمأوادك انربد كلما ةصاخ لوي اك ىلا مهلا, صاصتخالاو | ٠
 ال هلكسملا) ملعأهلئاو ها ذكي كلما كلذب صاصتخالا ن ءمهلامر اهظامالكلا اذه 3 يربامناو ١

 0 بال م قدح قس ن نء عم ينو فلنا هن اانيظ قري دقَْلا لوع_غم عضوم ىف نيرباغلا نم اهنا هلوق (ةعبارلا ْ ِ

 نولسرملا طول ل[ءاحا1ف) ىلا ءثهلوق « لعأ هت اوةادلا ىلا لصف طول عم ى نم نوكتالو نوكل ياك |

 ناولعا (نوقداصلاتاو قل اكاد اونورتيم فاوناك اعلانك لواولاه توركشم موق م كب الاع

 ٠ طوأىلا ناز دبا ربه نيم رح موق:با ذعا نواس مه م_منان هوريجأو داولاب ميه اربا اورمشدألل ةكتالملا ْ ْ ْ

 هوحو هلو أنفو نورك تم موز مكس اهل لاه ادهلف ةلئاتك الم مهنأ اونرعامهموقو اطولن اود 5 1 ىلاو ! ا 1 ١

 مسمر كس سا هيلعاومشانف مهفرعام مال او ةالصلا هيلع هئال نوركسنم مهنانمهةصوامتا هنا (لوتالا) 0 1

 0 م يك اينعرلاج 0 يا ْ و

 هربا فعن ياها لق تاو يلج 5 هناا ةءاكلا ءذهدتعت 4 ١

 قلانمت فروق + ' توكداهملا 1و متل وق دك أَلا اذ هاودك امم ماوتالا كئاوأباذع وهو هيقالثالا |

١ 5 

 ا( قر نو صوت تجئاو طماو دحأ مكسر تغليالو عتهرايدأ عت او لدالا نم عطقب : كلهاب رسآف) | ا

 ىرسو ىرم-أ نم اسهل موو ٌةزههلا ١ عطقب رسأف كرق : : ( نيمصم عوطةمءالؤه ربادّنأ غالا كلذ هملا | ا

 رعاشلا لاه لئالارخ 1 عطقلاوريسلا ن هرمسف دملقالا بح انص نع ف اشكل !ابحاص ىورو | ْ
 ملأ عطقن مام هلع م 5 موكل اف ىرظناو باسلا ىحضفا 1 ْ

 ءامشأ ه سف دنا هلا د مكنم تفتادالو هلوقو كلدأو كتانيران' 1 عب 1 ماءانعم و هرابدأ عبتاو هلوقو 7

 (امتنانثو)» الملا نم موب لزنيام ميظع ىريالثل (اهيناناو) باذعلا هلام. .ةدسأ مك. فطن العا (اهدحأ) 000
 (اهعبامو) .؛ يي“ * ىلع حرعتالو كن أد !ضمالوةتام كح هءارو فاخااما.ةعالا ل رثو عارسال ا هانعم" 1 0

 سامع نبا لاق نو صون ثيحاوذماو هلوقو هبا هيد ند رالق مضوملا كلذف عاتم هلم قول 0

 اوضِعن مه أ مال_سلا هملغ لو بج نال ل ذولي را م هص للوقت ثدح لضفملا لاه ماشلا ىنعي ١ ا

 © -ءاوهع



 1ك

 دسم اااااااا#وسابب ب بببابسسبللبو 7777 7: سمس محا تيس ماشلنمل منسي اا - ممم مم سس م مم يسم اسم

 د لاعتدم ا نأ ىعملاو ىلاعت هللا ءاضقاسع ديرب نتاض لالا ى زو اثلان ردهرقو ادي ةنو 2م ىهو

 0 أ اقمدآ باص نم ءجب رخأ ام ىلعم قا باص نم جرذو مال_ىلا هيلع نمسا ميه اربا باص نم حرطنا

 || نم نكمنالف هاوقو ىنءملا اذ به ىلا ةراشا نحل ايدلو ةفءاس.رئالارثك أ صم ا بلص نم حج رذي هناير شب ىلاسع
 ]| ىلع لديالئشلا نعناسنالا ى-مننااربك ارك ةدقو ظونشلا» نع مالبلا هيلع ميغا موج لقلت
 | مالسلا بعيب هاربا نع ىلاعت ىكس مث -مث نيتفانملاو نيرفاكلا عطتالوهلوق ىف هنعى ملل الءاف ىهتلا توك

 || "ونقل اتالوح مالكلا اذه, (قوالا "هلم ملا) ناتلّكسم هيفو نولاضلا| الا هبر ةعسر نم طنقب نمو لاف هنأ

 ْ ظ نأ (اهينانو ) هءلعار داق ىلاعت هنوك له نأ (اهدحأ )روم ايلول ' دنع الا لصدعال ىلاعت هل اةمحر نم

 آ|| هجاحلاو لذل نع اهزئم ىلاعت هنوكل هجين أ ( اهم انو هلا دبعلا كلذ حبا متحانا:اعىلاعةهتوك له ١
 | هنا ) نولاذلاالا هير ةجسر نم طخقي نمو لاق ىنعملا اذهلف لالضلاديس-رومالاءذه يكف لوطعاو

 ا | هد ضونلا خفي وقابلاو كاذك اوطنةنالو نرذلاررسكحب طنة,قاسكلاو ورعونأ ارق (ةّداْثلا
 ا لاه نوذاا مدبر طنب طنق :دسعوبأ نكحو مل-_ءيل-عوم طق ط:قو برمذد برين < طنش طذق ناتغل

 ١ | كلد ىلع لد,تاغللا ىلعان ميجا ف اهريك ويوشابلافتؤنلا خشب طيش ؛ طاق ىراعلا ىلعوبأ

 ٍ عراذمل !نالرثك نوت جذب طنق نأ ىلع اضيأ ل دة دسع ىلأ ةراكدو اوطذق أم دعد ن نمهلوقفم-هءاقجا

 "||| ىلاعتهلوق « لع هش او لعفي ىلع لع عراضم ىيعالف قسفبو قسفي قدسف لثم للعدو للعب ىلع بح ل اعف نم

 3 أ | هنأ ساالا نيهجأ دوعملابا طول ل 1 الان مرت موق ىلا المر ان١اولاف نفاسرملا هيأ م كم.طخ اذ لاق

 ظ أ هقامملسرأ لح الامع لاؤس مك.طخ اخ هلوق (ىلوالا ”لَدشملا )ل لئاسم ب هب لاق (ىيرباغلا نملاماان رزق

 هونريشإ ا ةكمتالا نا لق ناف لاما مظع ىلع دا بطننا افا ناالاءاوس سصالاو ناشلاو بطخلاو ىلاعت

 | لاق ( لوالا) نوبلو ديانا راف اهب نكي هنفاخ كلذ دعي مسهل لاق فيكف ميلعلا كذلا دانا
 ١ دوصتلا لاكتاكول هنأ لع هنا ىضاقلا لاقت( املا )١ ىرشبلا ىوسدل ّمهبون ىذلار ءالاام هانعم مصالا

 ال ىوسرخااضرغم-هلتارلع ءاكت الا | نمامويى رام افاد كس الملا نم دبح اولا ناكتل .ةراسشدلا لاضيا

 "1|! كريشانا الاغا ا مهنا لاقي تأ نكي (ثلاثلا) نولسرملا اهي ًامكمطخ الاف مرحالف ةراشا !لاضوا

 7 هلاولاو فاخامل مالسلاو ةالسدلا ه-.لع يهاربانا ىرتالأ ل_بولاو فوملا ةلازا ضر ءمىف ماع مالغب

 ]| لو أفا احجلا ةراشللا كلرك ذوه ءىحملانمدوصقملا مانت ناكو لو يلع مالغب كريشان لجوال
 ١ قيرطلااذ- جي مالسلااوةالصلا هيلع هارب لعن ذك الا ن نكي لاف ةراشبل ا نال: ورك ذ هيلع اواخ دام

 .لاةف ضرغلا كلد نع مسهلأت مرح الفرخ ضرغأ ثاك لذ ةراعشلا ةمهيز مي دياج و ناك ام هنا

 اورصةقاامناو نيمرجم موقرىلا انلسرأ انا اولاه مهم ادك_:الملا نع ىلاعت كح مث نولسرالااهيأم كاضامن
 | مهك الهال كلذ ناك نيمرحماىلااواسرأ اذا ةحح الملا ناب ماا ١ معلردقلا اذه ىلع
 | موقلا كالها لاسرالاكل ذيدار 1١ نأ ىلع ل دينيه مهودتلانا طول لآ الا مهاو وةفاضبأو مهلاصئتساو

 وهىل» طولل 1 الا هلوق لدق ناق هد ىلع اوناكن يذلا هعابتا طول ل [نمدارملاف طول ل ' الا ىلاعت هلوقامأ

 اعطةذم ناكموم نم“ اننتسا*انقتسالا اذه ناك ا ف امكلا بحاص لاه انلق لس ءوا عطقنمءانثتسسا
 نوكجر, نأ ب وذ نانا فلتخ اف نيمر#اوناكام طول ل آو نيمر# موكب نوفودوم مولا نال
 !ٍ م-هاك اوم رجأ دق موق ىلا لق هن قا نعيت ناك ننرخ قرصا مءانثتماناكّناو اعطّةنم ءانئتسالا

 | ىنءملافلتكو فاشكلا بحاص لاهم نيلسلا نمتبب ريغاهيفان دوام لاقاك م هدو طول ل آالا
 اذ_هىلءنال لاسسرالا مكس نم عطشنملا ف نورا طوال نال كل ذو نيهحولا نيده فال بست

 ا ل -صةلماىناماو ال_صأ طول ل 1 ىلا اولسرأامو ةصاخ نب مرا موقااىلا اولسرأ دكتالملا ريدسقتلا

 ظ ةزجأر قنا لعاف نيعوسا مهودكملاناهلوقامأ و ءالؤغاو يو ءالؤهاوكليبلاعج مهمل اولدس راثكت الملا
 ْ أ تحانسلاه يابو هلوقامأ ناتءلامهو ةد3_ثئمنوقايلاو ةةمفخ مه وعم ىفأ كبااو

 ل1 وأ
 .تانكجلا 1
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 همه عاجلا لاك نارا لوقو نبي رب“ :هملا ليقو نير كفل لمقو نب رطظانلا لقو نيسّرفتملا

 ةيدلاف رظانلا مسوتملاو هتمالعو هتفصو ئدلاةسمءاوذرهد ىتح مهرطنفن ودشح |ةغللا ىف نيد ولا

 ٍ هلوق قريعضلا مي مهم ل هسنسدل اسمن محاو لاه مث هبق هنعمو كلذ مسو تذر ءىأاذكنالفذىف تعمو لوةت ةلادلا

 هددهىآ تيد همن 35 .دملا لها ءاجو هلوةفاهرك ذ د قدس دقو ط وأم وق هب دمىلا ناعايك ماو

 نمنورعنيذلاو فض لو سرد ل تبان ميقم لمد_سدل هذ :طغوهظاروهةران" نم ايفريطامو وتلا ْ

 أ ءايينالا ق 3 صو هقئابنمآن ملكك نينمؤملل دب الكل ذ فن الا مث انو دهاستي ماسلا ىلا نابجلا |
 ن وثمؤيالنيذلا اها لاسهفلا كئاوُأ نم هئاسننال مه ل كلذناف رعلسلاو أ

 [|| ةيكلفل !تالاصتالاو ةيبكركلتانارقلا لوط ىلعو هعئاقوو ملاعلا ثداوح ىلع هنولمع مناد ةهّسانأأ 0

 لعا (نينم مامابلاسجنا او مهنمانمقتناف نيمااا ةكب الا باح ناك ناو: ) ىلاعت هلو .ه ملعأ
 (اهءنانثو) سلباو مدآةصق (اهاواف) ةروسلاهذهى ةروك .ذملا صدقل نه ةئلاثل ا ةصّقلا نهدذا

 باص اوناكعال_ىلا ةبلع بدع. موقمهتكيالا باضصأو ةصقاا هذه ('هئلانثو) طولو ريها بأس

 ]| ءارعشلا ةروسف ,مصق ىلا عت هللارك ذدقو لاغا موو باذن ىلا هت هنا مكلهاف اسعشا وكف شاش

 ىلكلا لاقو لقمل ارصمو» كيالا سابع ني لاع ركثو ةرصشك كياؤ *# ١ لاقي فالملارضشلادكبالا
 0 كوتلا ماللاو اى «مو "ىدح اولالاه ردنا اذناكمضوملعأءالؤها حياحزلا لاهو ةضدخأا كيا

 مويلع مراعضا متأمانا مهبف را دم هه لاا .اف هلوقو هل هلا نم ملا ىه انههناو ||

 مال_سلا هءاع طوأ موق ىرقدارملا ) لوالا) نالوقهيفامملاوهوةؤوسعرخنغاوكو ار ْ ا

 ا ركذالف املا انو عيمناكمالسل هيلع اسعش نال نيدموةكياللريسعتلا (ىناشل !لوقلاو) ةكيالاد ||| ١

 هن ودام مسا مامالاو مضاو قي رطب أ نيم مامابل لوقو مهري هذ اف نير ىلع اهرك لد ةكيالا | ٍْ ْ

 ريسصي تح هي أي رفاسملا نال ةبدتق نبا لاه عسب .د.وموي هنالاماماىد رطلا لعجامتاحاحزلاو ءاَرغلا لاغ 1

 نا ىدم.ىدرطلانال هريغل ني_هم هن[ قم و هسفن ىف نيمص هلا لاق ن نيسمم هلوقو ديرب ىذلا عضوملا ىلإ

 اوناكو نيضرعماهتعاوناكمانثتانام_هاندت اونيلسرملارطا باح بذكدقاو) ىلاعت لوق « دصقللا|

 ةدقااوهاذه (نويكاوناك اممهنع ىغأا :نيصصدم ةدضلا ,مجده آف نينم انو لاخلا نمتوتهنا]|

 هديسو ملاض هئمدار ا نياسرملا هلوقو :دوعهنكسد ناكداو مسا اردخع ا تورمسغن ا لاعتلساص ةضق ىب هو ةمبارلا | .ٍ

 تانآ ةقانا!ىفناكو ةقانلا ديربانتانآم-هاشت آو هوقو لسرلا لكما نيركشم ةم_فارا ونا مؤقلا لمتد ظ

 مدولا» انيالا فاضاوابنءل ةرثكو اهحورخ دنءاه ارو عظو اهقلخ مظعو ةرذصلا ع نتانيا رثك | 1

 لقالددس الا اورظن 111 قع لدن 5 ترطناابتاون كغ فرقو تنقاوسبا تال اهنالحاصاةبآ ةقاشلا تناكتاوأ

 فا رعالا ةروسىف ثحتا | لال ذ ةسفك انرك ذ دق ل ابا ن نوت اوناكوهلوقو مومذمد.لقتلا ناو بجاو ||

 ١ وناكامم_ منع قغأاخل ردو م-ملعم-هفتس عقين ا نيذمآ ءاّرغلا لاهو هللا بآْذَع نمدي رب ني-:ءاهلوقو أ

 ا لاومالا كلت عج نمو لاما كالت تح نم نولمعي اوناك امءالما اوترضلا مدهنع عفذامىأ نوتسكت ا
 مصاف ةمئ ال ةءاسلا ناو قطارالا ام مءامو ضرالاو تاو ءدلا:ةاخ امو ) ىلاعت هلوق « لع هللاوأ

 كالهالا لبق هناك رافكلا كاهأ هنأركذامل ىلاعت هنأ ٍلعا ) مياعلا قالفتاوه كيرا للا عفدلا

 ةعاطلاو ةدايعااينيلغشماونو كل قانا تةلخانمتا ىلا هنع باجاف مب ركسلا ميحرلاب ىدلبقكب ب دعالاو |
 نس مظناا 17 ثم فو جز رؤلقو كالا كلا اع زار ءو اهوكرتاذاف |

 | ضرالاو ت اوما قا امىلاعت هنأ ىلع: الا تاد قاسحلا لاه ةلزتعملا لوق ىلع ميقتبامغا هناآلا |

 لطا:1!نووك هل-هغم دن :راوالطان لمقام لكن ال لطانلا ن وركسعر,ال قالا نوكيو اًتسالاام_مث امو |

 | ىلا عتهلن ا قلت امرثك آنانوعر نيذلاةبرتللا تهد. :نالطب ه هئو قاااهواذ نو الواقع ثوكنالا

 وه هناصس نأ ىلع ل دتتالا هذ اولاع اناس أ تاملعاو لطان ىصاغملاور كلان هضرالاوتاووسلا نيب
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 وم٠١|ا
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 أ انمخو قدم نعم هلال لاءائبضق ىدعهنلا اننضقو هل هوقو ٠ ولم رار علثما واعام هلأ ةنسسي ركل
 هنآ *ىلااوضقا لوقو ل ارسا نت ىلا انيضقو ىلإ« هلوةهزرمظنو ناو ى انضم هنلا ءانم> وأو ليقةنأاك

 سغالال يخف” اننا" ةزعسدةتوالؤأ همانحماىفو غوطقم٠ الؤهَرئاد3ّأهلوقن تودكملا ءاضفلاكلذد تعبر

 رباد نا ل !ةةصالا كلذ نعانربخ أ لاق الئ اق ناكف انثتسالا ىلعريستسخ اننا نثرلعالا أرقو هل مياظعتو
 قدالى تح مهرخا "نع نولم ًاتدسن ىنعن مهرخخا .هرءادو ءالؤةرباذنا نسوان اخ فاول هو

 :الؤه نا لاف نورشت-د ةئنردملا لهاءاجو) ىلاعت هلق ه ميصلاروهط لاح ىانيصخ«هلوقو دز مهن.

 نيلعاف منكن ا اس ءالؤد لاف نيملاعلا نع ك2 لوأ اولاق وزال و هللا اوَهْناو نوذعفن الو ى._ذ ٠

 م-ملعارطما و اهلفاساهلاعاناهأ نق رشم هحصل ام-مْدَخاَف نو«. هب م مركب د قاما رمعل

 نالعا (نينمؤمللهب الئلذ فنا مقم لما اهناو نيمو ملل تان ال كل ذ ف نا لمد“ نم ةراخت

 مهلا ىلءلدتةمقلانآالا هوءاس ىذلا ناكل ا ىلءليادتي الاف سلو طول موق ل دملا لهابدارملا

 لسقو طول موق ىلا لصو يّتح مهربخر وتشا نسحلاةياغىفاوناك امل هةكج الملا نا لمق طولراد اواح

 نسخ االو اهو حصا طق انأر ام درملا نم ةالث طولي لزناولاهتمودلاف”هلهجابو كلل ذب مهتربخ أ طول أ سها
 طولمها لاةةرورمسلازاهظاراشش سال اودرا ا كئلوال مه: ءابلط طوار ا ديلا اومهذف م_.نمالكحص 3
 ٌوكضفو | صضف ءدذفي هدضف لامي نوصضفت الو ىيضءالؤهنالاق(لوالا)نيمالك هفامضا اودصتاملا|

 كلذنأك ءولانم هود هقاذاف همارك ا بكفءضانا ىنعملاو راعلاهبهمزلبام هسهانءرهظا اذا
 انا ىنءملاو نيملاعلا نءكبهتنوام_عاوةب هوناجاف نوزذئالو هللا اوقتاو هلوقب كال ذدك ١من ينةناها

 ءالؤه هلوقط ول هلاهام( ىناثلا مالكلا| ولةش> افلاب ءاندصقاذاس اا نم دح ا ىنانماك:ناذل 3
 موا بالاكت وكي ةّمالا لوسرّنال هموقءاس من دار أ ل_قو هملص نم هناا دارملا له نيلعأف مس هك نان اس ا

 مالكلاو مهل بو هو ىأ:ءا رقفو مهم اهماهج آوْزاو مهسفنانم نينو ك وأى لا ىلا ع رةكوهذ |)
 م-مركحم ىفام_منالرمءاهوقاما مالسلا هياعدوهةروسىف ءاضّةم_بالات َر دق لا مذَهو

 لوقهنمو قت نأ الواف:ارعلرلا ىهسودح اورمعلاو رمعلا (قلوالاهلْكسا) لئاسم ةمق نوهمعن
 كرعوْلرمعل اولاه هءاومقا اذاه ارمعو ارمغ رمعب لحرلار عو «رمعلا فاخاو بايشل!بعذ + رجا نبا

 فخالا اومزتلافر هعلو ىرمعأب مسقلا وراك مهو مولع فخا منفلا نال حاسزلا لاهربغال نيه اوف

 تلاهدكتن الا !نادارمانا (لؤالا) نالوقنووهءبمخركسىئامماكروعل هلوقيف (ةيناثلاهلئسلا)
 قولي: يفكف نورنص ىأ نوهمعن مهّاوغف ىأ وهمه م_مركس ىفا مسمنادل ارمعل مالسلا هملع طولل
 مدنق ا ىاعت ةلاؤ سو هما عدلا ىلص قا لوسرأ باطل نا (ىناشلاو) كس ىلانوةةلو كلو:

 مدا وق عفتزا نوب وأ لأق اهن هاى عوامل مز هنأ عل دبش و دحأ ةاحم مسقاامو هنا

 فذ مس هل 'بابو هملعالماد مالكا فنالربجلا ف دو ىعسق ْلرهعل ىعملاو فود ريللاو ءادتالا

 مسهمذخ اف ىلا_عت لاف مث فااح كنان بطال لعل ف ذ دف هللان فل ١ ىنعملاو ّناعفال هللان وف قكعنلا هين
 ةهص ةءسملا كت نا ىلع ةلالددن الا ىف سدى ناعما لها لاق مالسلا هماع لي ريس ةحص ىا ةصلا

 ةصحضص يت ءاج هنا ىلعالاةلالدّ الاف سالفالاو هب لق ”ىوق لمادب كلذ تدن ناف مال_بلا هلع لد ريج

 مهلوق هنمو قرمشا !بناج نم علطام لكل اهورش قرشي قرا! قرش لاب نيقرسشم هوقو كلهم ةيظع

 ل-خذداذا لحرلا قرشا لاقي قورشااى نياضادىا نقرشمهلوقف علاط علط ىا قراخع ردا

 (اهدح أ )ب اذعلا نم عاونأ ةثالث مهبذعىلانعت هللا ىلع ل دنا الانا لعاو سمثلا غوزبوهو قورشلا ىف

 لص نم راسخ مهماع رطمأ هنأ (اهتلانث) اهلفاس اهمااع لع هنأ (اهننانثو) ةركتملا اهئاهلا ةدلا

 تعسو لاش نم«وتمالتاد , ال كل ذ ىف نا ىلا غت لاه مث دوه ةروسىفاهريسفت ةمَذَقلاوخالا هذه لكو

 سيق نيو أملاريسغت ىف نب سل دع بياع يع ةنووشما ًاهمف تبرئ اريخ نالف ىف
 مك ديس
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 لاكممو لد ريو هتك و هلوةكلذكو حو نو كفؤ أع هم نيمذلا ن اند اذا وانتا لوتجأ |

 0 قودي احا نضءب رك ذ هلع فانذ كال الت كالطسايبا راسل ١

 عبسدلا ركذانودوا 2 انزوك ذمالا رياغمالؤأر 33 ذملاناكرخ و: : هملع فظع مث :رداداامأماسقألا

 هعومجل رياغم 000 ةرياغملا لوص-بجوذ ميلخلا نآرقلا هبل ءفطعمنىفاثثلا | إ

 نماعبس هوب دار ما ناكا هنا( ىنامنأ م امك مار جس نس ىف ةرباغألا نمردقلا اذه كالا

 رك دااباهدارف 5'نأ (اههدحأ ) نيهخو نم نآر كانو لارا لحتانسوداك ل

 هلا (ىناثااو) ةلدضفااو فرش اذيزعامسامةنالنوك نأودبال رارقلا ءازأ نما :حا_موك ع
 هللا لم هللا لوسر نا ني أر ام لوقنف اذه تبثا اا وفرت راها شف ةدايث ىلع كلذ لذ تر .اواّرنأ

 | تاوادلانءءىث ىئاهماقم ىرخا ةرو. ماه أ امو در © لوط تاوا كل عجب ف اهت ءارق ىلع باظاولسو ه

 زرتك نأواهماةمنآرقلاتاءازع سيةيالنأو هتالصفدعأر ةينأ تاكا ىلع بحي هنا ىلع كلذ
 عيسلا اها ىناثملا نماع .هلوقرية”ىف(ىناثلا لولا 1-ءأ هلل اواهظءارطخ همف ةتاقلادبالا اذن 1
 اشنااو نارعل اوةرقنلا ىقودهاو تاناورلا ضب فري جنب ذ_ءشورعنبالرقاذ هو لاوطاا ||

 دودو ضار ةلاّنال ىفاشمروسلا .دهت.واولاواعمةيوتن اولاغنالاو فار رءالاو ماغئالاوةدئاملا ظ

 ةعبتلاروسلا هذهرثك او ةكمةيالا هذ هلاهو ل وقئااذ_هعسرلارك اواهبأ تح يعل
 هلل نأ لاكش ألا اذ 00 اهماعأنا الا و ذه لح نكي فك 5 ا هولا ْ

 هلازتام ككواتدلا“ ءابمسلا ىلا هلزتأ اف امو اهن هين ىل_دعالزما است ذلا "اهلا ىلا هلك آر دا ا 0

 يناثلا نما كاش 'ادّدأو لاه ىلاعت هلا لوين أل ئاقاو دنعب هيلع لرمي ل ناو هانم هل نموهف هلع

 وهو اّيدلا اعلا ىلا زنا ىذل أن لسو هيلع هقااىل دخلا اال ذلص واذا دددامنا مالكلا ادعو ||

 رجم ىلعهلارئان ىلاعت هللا م ك1 هنأبدل هلوقامأو هسفقددبالمالكلا اذهنمالملا هلع د ىلا دعب لصرلا ٍ

 لزاما ماقم:ل<لزنلامةءاهتا نال ف.عشا بأ اذه دلع لزئام ىرجتايراج ال ذناكّلسو هيل هللا ىلع ْ /

 نئملاو لاوطا نود ىه ىتااروساا ىعهاجنا ىفاثأ ا عبسلارب- :ف(ثلانلا لوةلاو) رخال فلات هيلعأ 0

 نأ لاق : ملسو هيلع هلئا ىلء هلال وسر ا نان ون ىورا؟هنلع اواو موقلوقلا اذدرام> او لدذااقوذوأ 1

 رو رلا تاكم ىناثملا ىناطغأو لسن الا ناك« نيم ا ىلا هءارةيروت !ناكم لاوطلا عليسسلا ف اظعأمللا |

 اتم لاوطاة ل ..-تىف لوقلكقاثءدولا هذ هدمت لوتلاو ىدحاولا لاف لفل ار ىلذفو

 لكش.٠لوقلا اذه حضن )ناو هلعرأ+ لا ا اذه مص زالوقأزا

 اًهوم-ىتااروسلاهذهنا ىلءاوهج أورو تلارثاس نم لذف أ نوكي نأ بوق ىن ثلا عم سلات يدل ناني انالا
 لاما عمسلاّنا (عيارلا لوقلاو) روتسلا ىالت ىلع ىفاثملا عمبسلا لجن عشق اه رغم لدن تان

 يلا_ت لوق لوقا اذ: ىلا دواولاه سواط لوقو تاناورلا ض :٠ ىف س دع نم نَعلَوةم وهو هلكنارقلاو# |

 عتبان دار !١امهنافلوقلا اذهب نولئاقاا فاتخا م ياكم هوك تارا لك فسر ايان تماناك 1

 ثأر ةلاّثا(اهئانو) عامسا ةعيس آر ةلاَنا (ا هدأ اهوحو ة-ف ةاورك دف عا مساامأ ىلا ث[ان دارملا امو |
 صدا اوملانعلالاو 2 ردقلاوءاضتااوداءملاو ةودلاو تلا مولعل | نم عاوفأ ةعبسق لقتل

 تدؤامأو لام ءالاو مقا اوءادنلاوراضكسالاوزبلغاو ىهتااو رهالا ىلع لش ههنا (اهتاث ول فيلاكشلاو
 هنالاضنأ فريعض لوقا اد هو فلاكتلاو هود .كااو دسحو: ل١ لث الد هبفرّرك هنالفىلاثاانآر ةلالك“

 بيج أ وزناجريغ كل ذو هسفن ىلع ئذالافطع ىظعلا نآر ةلاو هلوق ناكل نآرقلا يف .ءلا عب ساان دار اناكول |

 رعاش ا لوةكنيظنلا الخال هيف فاعلا فرح لادا ن سحامنا هنأ هاعأ

 : - دز | ىف ةضد :كلاثداو .* ماههلانباو مرقلا كلا اىلا

 1 ودلاو ) مفالخ لصالان أ ىلغأ وفول مهنأالا تلا اذ هىفهدورو لح الازي اس ناكنا ءاذهت اعاد ||

1 



 1 الزام متبام لكدلو ضرالاو تاوءلل قانا وه هنادصتس هنأ ىلع لدتا مال د ابعلا لابعأ عمل قلاشا
 ١ ا تاوهز مظنلاىف رخاهجوايا الاىفو هناحدس هللاو 3 اهةلاغنوكت نأ جوف امسينوداسملا لاما نأ

 اذا هناف هموت ةهاس ىلع مالسا او ةالضا | هملع ادت ىلا عتهئاريبصت صحصقلا هديتك تتخوم دنوناعتلا

 0 كانه ةدداتفا!تالماععملاهذ ه ىلع ىلاعت هللا ءايثا نولمانعيا ناك ةفلالا مهالانا

 اذه دنع ةفلاتسلا مالا ىلع ٍت اذعلا لزنا هنا نيام ىلا*تهناملسو هلع هللا لصد ىلع تاهاسؤسلا

 ىلءمهاباو كي زاجمي وك ثا دعأ نم اهبمذكل متنا هللاّناو ةسمت ' الوعاسأ ناو لسو هيلع هللا ىلص دمت لاقت
 |قيلي ف كف فاصنالاو لدعلاو قطارالاام_مثبامو ضزالاو تاوملا قلم هناف مهت ”امسسو كنتانسح
 لاتقق مم سنع مفكلا ف كلذ دعب هيغر هموق ىذا ىلع هريدص ال ىلاعت هنا مث ل سهأ لامه | هتمكحب
 هب ١ ة حوض وحلو ةو ءاضغاو 1 المجاضار ءامممىقان ام لاو ممتع رض رعأف ىأ لولب عيفصلا مصاف

 لاه مث انو ري هيف اكن مفصلاو وذعءلاو نسحلا قاف ناروظي نأ كلذ نمدو هقملاّن ال دمعب ودو ف.سا
 7 0 نوكياعمم «مواا وأ تواقتو مسوغ ايط ف التخا عم قانا قا هناهانعمو ميلعلا الات اوهكي رن

 | سلا لحأل وق ىلعامأ تو افلا كل ذي للا عمو تو اقل اا ًدبه عم مهةاشاغاف كل ذك ناك ذاو كلذك

 دقلو) ىلا_هتهلوق لأهل او ةمكسحل او ةل-دملا ل الف دل زكعملا وق ىل_ءامأو ةدارالاو ةشيشملا صب ملو

 || ضنخاو مهيلع نز<الو م_مءاساوزآ هانم ءام ىلا كن عن قال ىظعلا نارقا او ىلاثا ا نم اعلانات

 أرك ديكلذ عسمتا لدا مفصلا مقصي نأيهرهأو هموقىذا ىلع هريصا ل ىلاسعت هناملعا (نينمؤملا كح انج

 يعرب معن ةراكرك ذناذا نا نال نال اهب 10 وا و رع كا صخ ىتاا ةيظعلا ملا

 ْ نما ةمس ثزكين أل ةنحاهس لاما و 0 (ىلوالا لثسلا) لت اسم هن د الا ىفوزوابتتلاو مشصلا

 ٠ أ قاثلاماو يتلا لغال دياماتقلاف يتلو داوقلا قماعتماتؤكب قا قوما نماعتس نوكي نأو تان الا ||
 أ | تءضوأ هثفاطعاذائثلا ثنثكلوقن ءننلا لعد ىأ قب ءوش 2 ا اح محال هو ص

 : 0 || هفطاعم ىداولا اثم دضعلاو ذدبفلاب ىلا امال ىلا ماه. ةف صو ةبادإا ى.كضرال اةد هةمورخ ”اهنلا

 اأاذعتا كشالو دن ى آ'اءا انشالا ساح ند * امش ةعمسهموهفمىلاث لان ماعش لوةنفادف تفر ا

 00 !لودوخو لوالا) لاوقأ همف سانالو ل هةنمليلدبالا هندمعت ىلا لسسالو ل#ي ردقلا

 |اديعسو لامضلاو دهاو ةماعلا ىأو نساساو ةريره ىلأو دوعسم نئاؤ ىلءور ع لوقوهو باكل ا ةدعاف

 ا 9 مرغوب ءاور يناثلا عنبستلا ىهلاعو ةَئاغلا ارقلسو هيلعهتنا ىلدص”ىنلاّنا ىورو ةداتقوريبب نبا
 ْ (لوآلا) هوز ىاتكاوزضن يف كلم اامأو تا [خنساعبلا ةضاقلا قفز الا اذهعوقوفتسلاو

 |[ ||| ارقي اماه دعد ىثي اهمال ىفاشم تدع« حاج زلا لاه( ىاشلا و)ةعكر لكفأر ةناهخا عع ةال ملك ىف ىنثت ايهما

 أ هللاىلص *ىنلاّتاىورام هماع لما دلاو نينثا نيهسق توسقا منال ىف اثم ةعافلا تانآ تيه" (ثلاثلا) اوهم

 1 ش أ تع (عبارلا) روهشم ثد دلاو نيفصت ىديعئب و ىدن ةاللدإ| يوسف ىلاسعت هللا لوب لاق لو هلع

 1 | ق-ىناش ل|فدالاوءانتثلاوهو ةسونرا ق-انهملوالا فصثلا اضيأؤءاعدوءانث نا. مقامال ى ناش

 ممدوح ع: وش ننال سدو تح وح يلا عا 9 ماسالا وشلل هقول 3 دق 2000016 520000027 20--

 || نس لزنام لئاوأاف ةكبذ رم نيترم تازناهحأل ىناثملاب دع اهلا ترمس. ( سمانا ) ءاعدلاوةوةيدويعلا
 | قلاب وديعت لانا ميس -رلا نجح رلا لم ةانشم اتاك نال ىل املا تدع“ (سدانسلا) ةن دما: :هونارذلا

 ا ْش الين ا اعد دعما يحرم :ىفو مولع تمعن ا نيذلا طارب ه ميقم-سملا طارصلاان د ها نيعمسن

 ْ | دو هو ىلاعت هللا ىل_ءءان لا ىل_ءاهلاقال ىلاثملا, :_كفافااتمعم جاجزلا لاق (عباسلا ) نيلاضلا

 3 لقن(لوالا) ماكس أ نوهف ةحافلاةروس ىلع ىناسثملان نءاعبسهلوقانلجاذاانا ل_ءاودك_لمو هدو هللا

 | نمت دلا منا ىأر ٍباَكَلا ةسحت اف هفصعم ىف بةكوأل دوعبم نبا ناكل اق هنامصالار كب ىف نع ىخاقلا

 1 | ىانملا عيسسلا طع ىلاعت هلا حت افلاوه هنا تيثاسا ىفاثملا عمبمسلا نا همه هت ”ل عا لوق اونآرقلا
 | لكشياذهنأالا نآرقا اريغىنإش اعمل نوكين أ بجو هرلع فوطعمالرباغمفوطءملاو نآر لا ىلع
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 مايأ ةريشلا نيدلولا مهثمبالورعشع ةتبنس اوفاكن اول ني لئايقم لاهو نيعب رأ نم مهدد ءبرقي دمسو

 نون هناف ةومالل ع دا او اتم حراخلاءاوركسغت :الاهكل سي نا نولوةءاهقرطو كتان ةءاوعستقاف مسوملا :

 || قمار -ريئاون ايمان مهب ىلا عت هللا لزن أر ءاشوأن داكوأ رحاس هنأي «:عءسانلا نورت اواكوأ

 5 'تأبا 5 ضعب ىف «ونع هللا ىشر سا.عنبالوقوهو (ىفاشلا ل وقلاو) نيعستقملابلزئ ام للثم مكر

 نيصع نارذلا اولعس مهملال لو نيو شقه مهاع- /ىلاعت فانا ىفاو غفلت او ىراطنلاو دو بيلا مه نيعستفملا ْش ٌ '

 واوا سان ارق !اوعسنقامسممال ةءركعلاقو قابلاءاورفكو ةاروما اقذاوايعاوتما | ئ

 رعش مهضع لاهور موضعي لاق ثآر ةلاا اوعستقان ايس نيلئاقم لانو ىلاذك ةدوسر يشم لاثو اذ 1 ١

 | موقمه دي ز نيالا نيس اريسةتف(ثلاشاا لوقااو) ناو مال اربط اسأ موضعي لاقو بذلك مهنضعن

 | ةوسقلا نمال مسقلا نم ما ستقالا اذه ىلعأ مهولتف ىت- ةزاسيطابتكت ”الملامسهتم .رقيلحأو هئيشا اوععاقنإ
 ئذلا كل ذاه كل دئوث هدشت ىضاق 0 ةسنتفملا عانت اكون نا (ىناشلا ثححلا) ةمدت ةنيارا.خا 0

 له أ ىلءاسلزنأ م لغعلنآرقلاو ىلا لا نماعسل ا: 1 .ادقاوريدقتلا (لوالا) زيهجو نءهنءباوملا و ْ

 ةاروتلل قفاو«قح هضعب مهاهجو مهدانعب ولاه ثيح نيد ضءثارقلا اياسج نيا نوعيته را

 نيب طسون فك لود !!د_ه ىلعذ لق ناف لطادو ىلا هوم.:ةا6 اهوا فااسم لطان هضعب وليءالاو

 : نعمل سو هيلع هللا ىل_مهقن' لوسرل ة لست تلد ناك املا نق ءرنآ ل كل.ذيعنّدالو هوقدب هبشملاو هبشملا أ ا

 ىلع فسأتلاو مه امن د ىلا ثاذتلالا ع نءىبنلا نء4.استلا ىعارادموهاع صضرتعامّمو دادعو مهييذكت ||

 6 هجولا دعنا لع اونيمملاريذذل |انأ ىفا لقو ةلوةيمالكلا اذهقلعتي نا(ىنامثلا هس ولاو) مهرغك

 اياد نع 1اريذنلااناىفاريدقتلا نوكينأو هفرامضالا ام ف ذح مازتلاو أر اعضا مازتلاامنيرحأدحأبالا || 1 :

 لوةناك ا ذهو هب هشملاءلعلدو هيشملا وهو فو د لوف ا هبولا | ذه ىلعو نمنع ا ىلع هانلزتأاك ||

 ةقواذ ف ةرئاز فاسلا لات نا هق فدانا امأو ى دل( ىف يقل اكل اينناتيارى كنس! قرمتلا

 'ئث لهل ؛كرسدا ىلا عت هلوةوهوريظن ل فاكلا ةدادزو نيمستقملا ىل_ءءاسنازنأ ام نيب اريذنا ان ًاىناريدقتلاو أ

|| 
 ا
|| 

 لشاشيرقرذنأ ىاريذ. لان ىناريدقتلاو و فدا اوراض الا ىلا ةجاحال مهضعب لاهو ئئهلثم سيار دةتلاو | ْ

 اًمةللا اذه ىف (لوالاث . ثحلا) ناثحي هبغنيطءنآرقلا اواعج يذلا هلوقو نيعتقملا ىلءباذعلا نم انام

 (ىلاث ا!ثصلا) ديز نبا لوقوهو مهنا سنا هلوةرههريخو أ دس ءهناىناثلاو ن نيمسفمال ةؤص هنا لالا نالوق

 نءةوضعاولصأو ةيثوةزيو ةزءلثم ةضءاهد اونا ) لوالا ( نيلو:نيضءدحاو ىف ةغللا ل أركذ |||

 قد رغتلاو هير مما ةمضعتلاو لعفلا مال ىفواوأمم ضقةنامم ىهو دع ةعطق لكو هةقرفا ذا أ تضعا |

 لما اعفالا ثاريءيف ةيضعنال ثي دس! ىفو اّممدقوءاضعأ اهتلع اذا ةمذ«:ةاسثن اورو رحاتينمبلا | |
 ءازسأ هوز دب رب ضع نأ رارذأا اواعس هلوقذف._سااو ةرهو1اك ةمسقأ ا لةس<الامف ةئز ىأ ةمسقلا |[
 عجبا اولقثتساف ةيضءاهلصأو ةذعاذدحا وّنا(ىفاذل !لوةلاو) ىرتفمونءاوالا رح ورعشو 0 ولاقف ا

 ضعبفف ةتساهلض أو ةنسو ةهناشم توفاشم_هلوق لادب ةهفش ل دالاو ةشاولاف 6 ةضعار دو ني اه نيد 1

 نأب هضعلا تكس نب الاكو هضعلاو مك ان'ثي دا هسنمو بذكلا ىنءو هضعلا نمذوأم وذو لاوقالا
 لات ةرع نمير تع ىف هنعشبلا كورا يل اواو ةليسفا ماتوا

 اولاو علا ل هذ فذلان ءاهقاامل لقعا أم عجب ةضعلا تعجبو ىرتفم هولعس ىأ نيسضءنآر دلا اولعج

 يت ولك ا _عنيمج أ مهنا[ سناك روق) ىلاسعت هلوق فذيلا ن ءاهة!اممابضوعن ونلاو || ظ

 ف(ن ولعن فو سفزخا اهلاّنا عمن وأحب ريدلا نعت زتسملا انفك ان انيك رمد ا نعضرعأ ًاومصؤن | ْ

 نيذللا نيونتقملا ىلا اهسارن ك7 9ل1ل تح نيعجعا مهن فل كيدوقهلوق (ىلؤالا اهل ملا ) لثاسب هلي الا

 لأسنأ هبل مسقأ ىاعت هلاريدقتل |نوكيو ىلو برقالا ىلار يملا دوعن ]نيش تآرقلااواعن ||| ٠

 | اع ار نوك, نأ له_د<و ىضاممارئاس نعو نآرقأا ماسستقا نم هنولوة:ناونإك ا-عنم_هستقملا ءالؤه|]

 ع ار فدل
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 ا ٠ | نوكيد نارقلا لك اذلادارم نوكيو تاباعيبسانال ةسحئافلا عبسلادار 1 نوكينأزوجي (سمايخلا
 0 | لقالاننعلوقل ؛اذنهو نآرقااوهىذلا ىناثملا لج نمىهو ةحئافلا ىهتايا عبس كانتا دقاوريِدقَلا
 | اهيذ جاسزلا لاه ىف ع نءاعيس هوقىف نم ةظفل ( ةيناثلا ةلثسملا ) ملعأ هللاو ل. اميالا سل تواذتلاو

 ش .[| اهب قثيىتلاتانك الاهل نم تايآ عبس ل انرن 1 دقلو ىأ نآر تلا نم ضرعبنتلل نوكت نأ (!«هدحأ) ن اهو

 || مكىناثااىه اعيان دملاول-صنمنوكتنازوو لاق ميظعلا نآرقل ١ كلانا او ىلاعت ها ىلع
 1 ١ امل يسم وطوال نا ع مه سدح !اومنةحاق لاه

 1 أهان ا هناوهو نيدلاب قلع اهف هيلع همع مظعهلوسر فّرءاملىلاعت هنا لعافم ماج اوزأ هب ا: «ّممام ىلا ٌكمامع

 | | نضلات.فواهنةغراولا هب ز.عدع نأ هيلعر اعداد دداا!يفةمغرلا ن نءداىظعلانآر ةلاو ىباثأآن ا

 | هئمراينالا ىلا تانتلالال [يطاخو لس لغشت الف ميظعلا نأ رارقلا تو كنا للة هناك (لالا) لاو

 لشق الا نموا دس أَن اىأ رار اان ن نت غن هانم سدل ثددهلا

 || اهنريضالاوذظ درة ىبدوهبالفاوق عبسدالبلا ضءد نم تفاءل قوا ريغص مظعو ام وايظعرغص دقن قوأامم
 1 اهانةفنالوا ماني و لاش لاومال هذه تناكول نولملا لاف ةعّمالارئانبورهاولسا وبيطلاوزبلا عاونأ
 0 الوقلا) عب_تلا لفاوقلا هذه ن مريخ ىهتانآ ع بسم كشيطعا دقل مهل ىلا عندها لاف ىلا عتق لس

 || ىعاااده ىد>اولارزقوام: دلا عاّمم نما د هب انلضف ام ننال ىأ كن .ءْنّدتال سابع نب الاع ( ىناشلا

 هناسحسا ىلع ل دع ئثلاىلارظنااةماداوهوغورظنلا مادا اذا ءئثلا ىلا هن.عاّدامنوكيامن لاق

 دقو قاطدملا نيم هنىلا رطن هنا ىورو اين دلا عام نم نست سن امىىلا راختياللسو هيلع هلا ىلص ناكو ينمو

 | فض نأوهاهراعأ اواهلاوبأ ىف تسءهلوتودنأ الاعد هر قو هيوث ىف عسنةنف اهراعبأو اهلاوبأ ىف تبع

 بج و اهمواوايموصتراكتف عسررلا مايأ لوعلان ”تكرتاذااهذافنأ ىل_ءاهرام واهل اونأ

 ْ أ ىشانلا لاقانندلا نيبال ا .ءندتالو مهضء:لاو(ثلاثل !لوقلاو)ن وكت

 8 ظ | هللا ىلع ضارتعالا ىر ع ىر كاذوهنع ريغلا معن لاوزل ةدا را ةمال يبق دأ لك هدسط ان الدرع اذه
 | ا هيلع هللا ل ص لوءرلا صصخم نسكت ف كف ميقد-أ لكن تلده اضمك ل حاقّتسالاو ىلاعت

 ١ لاف يشتمل ةغللا ف حوإ رلاور اكل ا نماف انص أ ىأ ةببتق نبا لاه" مسوتماج اوز أ ىلا_عن وقامأو هبل سو
 1 |كديءندمالو هلوقّنال صاح او نو: مولا ميرغني مالحالا مناك وشف اونمويرل ن اذ ماعنزعالو ||

 |١ مهلا تافتلالا نع هلى مباع زءالوهلونو مهلاومأ ىلاتافتلالا نعال ى-هنمهتماجاوزأ هيانعتمامىلا
 7 |. 10 يميخ ةغللاق ءانعم شغلنا نينموملا كم انمي ضخ او لاه م نزور دق هبلق ىف. تهل لكنا

 || بها نمكح انج كلا ممضاو فوق هنمو ءاح انج ناسنالا ادي ثدللا لاه هدي ناسنالا حامو عضولاءانعم
 1 ءامنغالا كذاو !ىلا تاغتلالا نعءاهناملىلاعت هلادودةملاو عضلوتلاو قفرلاو نال ا نعةباكحانحلا شو

 د فلاقوني رثاكتلا ىلءةزعانيئمؤملا ىلعةلذا ىلا عت وق هريظنو نيإسملا ءارقفل عضا وتلابد يه رافكلا نم انءأ

 ٍ ريدنلاان أىنا لقو ) ىلاعت هل وق« مهن ءاجررافكلا ىلءء اد أ لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر باصأ ةفصأ|

 ؛ ا.دلا ىف دهزلاب هلوسر سهأ ام ىلاعت هنا عا ( نيذعنآر هلا اولعس نيدإلا نيعستشملا ىل_عانل ان [نعبيملا

 ا 8 أاغلبم هنوك اريذن هنوكت حت ل دف نيمملاريذنل نأ ىفا موةلللوةينأب اك : ءوملل حانللا ضفخو

 | | باه لذ لطن امئازتس ناك اي لكو اقع كرت لع بتراب و ناك ان نال فيلاكسلا عسب
 || باوثلابنارماسر اش هنوكاضيأ هد لخ ديوريذنا ١ ظفا تدتال_ اد ياقعلا اذ_هكوصخع زابخالا

 ةيفاولا تاتيبلاو ةيفاشلا تاناسلابل "اذ لكىفاسنا هنوكم انعمو اندم .مهنوكب هفدرأ مثرانلاو ةنلاو بامعلاو :

 لا وقأ هفو مه نم نيمنتقما نق اوفاتخا (لوالا ثعلا) ناث هيفو ني وستقملا لعاشلرث أ مم دعد لاق مث ا

 ا هتلعهللا ىلص هللا لوسي ناعالان عءسالا نودصد كم قرطاوءسنقا يذلا مه سابع نبا لاق (لقالاإ
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 لمس م دس م مع سمس تمم ردم سل ذب ب مص مم م مسح لمع مع م ميس حممص عمده حسم ل ةممصع  رممس ا مصمم مول يصعسم < صح مم

 هلت ةدكناتادامعلا نمعاوالاهذب_م.نا.سالا لغةسمااذانوةةىلا نوفراعل !لاقةنزلاو باقلا |

 7-2 ةيقح ترايص اما دزرقح كل ارانب دات تراص فا دكنالا كلذ له ىتءوةدو رلاملاعءاوضأ ا

 نزلا لوزي كلذ دنءو اهنادجول عب رمامالو انما دقن نو سوم سالفاما دجوو املا دّقف باقلا ىلع ْ

 هزئم ل دع هنا عب هنا قالا لمت هملع هس جن ابقلا نع يلادعت ها هيزنت ةدشتعا نم ةلزتسملا تلاهتو َيغلاو |
 هراكملا ضءيديغل ابلزنا ذا ةذبلا لهأ لاعو هلق سماعي ذ5:فةدئاقالو ض رغربغ نم هب قاشملا لا زنانع | ا

 هلوةو تاعوز كلاىف ىنتيقلاوأ ارينا ا ىتتمامعأ» اوس كي دامع ىلع ب2 لود د تاعاطلا ىلا عزف ٍ

 نمأ هنالنيةرلان توما نعدو .توملا ديرب اههنء هنا ندا صب الطوقي : ١
 دارملا لق تادايعلا هع ت طقس تاماذإ هنالءيدحأ لك ّنا عمت توتا اذهل :دئافىأفل لقا "1
 هذهري_بغت مت لعأهللاو ةدامعل اهذ هن « ةاسل-ا ت [طهذم ع ن٠ ةظط لع الو كئامح نامز كدر دب

 م-وهلاو د عاندنش ىلع هن الو نيااعلا بر هتندب+لاوأ 2 0

 ا نمثورحأ لاهو دس دماهلكنا مهلا نع مصالا ىسو اهزنا ىف تابا تالثربخة كسرها ةدرش زا | |

 معنلاةروسىع عدن :ةروسل هده نا لعاو ينكعلاب ةداتق نعو ىكتفم اوسامو <ىندمنوكذ نك هلوق ىلا اهلوأ ١

 ْ ش ' ه(ةيكم تابآ ا واناقزااا الا | 1

 .«(ميحرلا نحرلامقامسإل# ١ هس مل
 نمءاشي نم ىلع هنهأ ند حورااب ةكسئالملا لزب :نوكرتشياس# ىاسعتو هلاصسمواعتستاالف هللا عأ قأ لا

 ةبتر اذن الا ءذهرتسمت ةفرغم نأ ل!( ىوالا ةلكملا)لئاس همن (ن توقتاث01141ل ردن نأ ءداسع
 / راوتر اس“ دلا ادعي مهو ناكرسو هدلع هللا لص هللا لو رنا (لو الا لاو ءاف) ةثالث ”تالاؤس ىلع(

 نامت ةعاس !!مامكدنع لضخ ىذا اوهو ةما ةلا مون باذمو ةرانوردب موي ىف لصح اك مهلعالا ةسالااوو ل هلا

 : هلاولافو باذغلا كلذ ناتالا ه-ةماوءاطو هس ذك ىلءكاذياوهتحاكلذ ن ماش اوده اسيل موقلا | ١

 : ةمامشلا نا مني زراذغنا مهْس اهفرافكا لاق ر مقلق ناو ةعا لا تررتقا ىلا عت ل وقلز اهنا كودو 0 ظ
 لزفات ةواعام أب ىرتام ولات تر نالق نئاكوهام رطظنن تح نولءهتأم ضع نغاوكتسماك تاركا دنأ ْ

 هناننوةام أش ىرئامدجم ااولاقمانالات دم ءاانافا عم واورطتناوا وئفشأف مبا سانا رتقاهلوق |||

 ,واجتةنسناالق وق لزنأ ممسؤر سانا عفوو لبو هيلع هللا صدقا لوسر بئوف هللا مأ أ لوقا لزنف | ا ||
 هوبا شاورب لوذرخا الانا ذعوام'دلا باذاغز مه دينا م نمر تصاال ماللا هيلعدتا ماسلا 1

 اذفر رةتفو ءواهعتدستالف هللا أ ىأ هلوةبةبسشلا هذه ن ءىلاعت شا تاحأف نزكجلا ىل '

 ْ هذدم ناكاذا ئذلاو عوقولا بج اوناكهنأالا ب اذعلاكلذ تأب ل ناو هنا (لوالا) ناهخوافا
 عقاولا ىرم كاذ دعب هعوقو بتعامل ءارخا عقوو أ دق هللا داما مالكا لش هناق ةفدلاو أ

 ضأنالا.ةيئوهو فاننا بؤلاز) عربشالف ثوذلال "يق هلو ةحابر ةو ةثانالا بلط نأ ىلا

 نيغم تقوى هعوقون مكح ىلاعت هلال غدي لامن < م وكم امأةعقوو لهو ىأدقديهيكشو كاملا | ١
 ظ باذعلا لوزنب هنمكسو هللا سأل يق هنأ تضل ءادهلاو دودولا ىلا ج رذيال تقول كلذ «ىجت لف ]|

 0-0 نوفل و هن ور كس نأ الا هشارغأىأ انا وق حضف ديالا ىلا لزالان هدحوو ل_هحدقا|

 || لاؤدلا) تقولا كلذ رود -ليقةلو ه>او.اطتالو هولدكتساالف نيعم تقوب هلودح صدصخ ىاسعت هلال |
 امنا اننللع تاذاهلا لارئان مكت ىلاسعت هنا نمل وةتامدخ دعما كلاناسانا بهزافكلا:تااه'( ىفاثلا

 نم ساخمنف ءدنعاشل عه شت ىدهف هللا دنءانؤ اعفش امن افمان_صالا هذه ديعنانأ الا ةرخ الا ىف اماوامثدلا ف
 هادم لوب ةببكاادهدهن ء ىلافث هبا ت جة مانسالا,ذهةعاضش ببسب « موكا اذهل اذه

 حافزالا نمدحال ن وكحر نأو دادبالاو دا دنضالاو ءاكرمشلا دكر ش قع ست هزغف وكر مش *ءانعىلاعتو

 ا اوذديردل بن نوكتص تازوجت نوكزش ام ةوقؤ امو هلال دنم فدي ءاسجالاو |
 -_ يو مب ك0 و ها هال... اجه نا: اا. اجت سا“. زوامل نال نط تان اك 10مم اح هدول عاح

 ا أ

 7 ا



 د4 4
 0 م مس سس ماع امل ا و ا ل سم يس مسا صصص يسلم سمسم سما + ريوس م سم سس سا سصس 7

 1 زك ةمةشنملو قاللا ع مهب ىأ نيملاريذستاان أى للتو ةوق مت ةتدق مهر ذ نال نياك عمدا

 ١ ||| لوقي نم لوقا ىن_عمالو لكلا ىلع نيعأم_ماأ لكي روف هوقدوع.ذنيرفاكلاركتصذو نينمؤملا

 0 | ماعاخذاناّناللاعالا ع كو اسوم مقاول اولا ليزا ضو أزفكلان ءنوكامنالاؤدلاَنا

 1 | ناجالو فاعل اعل الذم ون هلوق نيبو نيعجسأ مهناثسنل هلوقنوب عاب | تفمك ل ب5ناف لكل! لوا مف
 0 | 1 اهرلات+ هنال ءاهفتسالا لاؤس نول بال امنع قنا ىشر نس ابعنب ا لاق (لوالا) هوجو نه هنءاوناجأ
 1 | هنال يعض باوملا اذهل وش. نأ ل اةلواذكمسلعن ملمسول لاشي عب رغتلالاؤسنرلأ ميامناو م-هلامعأ

 1 قنلا أذه صه ىناكامل ماهفةسالا لاؤسناءالو سنا هذ نع لأ سيال ذئمومأهلوقنهدارملا ناكول

 | | نأ ب اوما ىف(فاثلا هجولاو ) تادتوالا لكف لاح ىلاعت هللا ىلع لاؤسا اذه لش .نال ةدئاف ذئم و هلو

11 
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 هلوق لود نأ ىلا :اقاوليوط موب هما فلا مول نالرخا تقوىلاتاسئالاو تاهوالا ضعبالا ىلا فرصر

 ظ ىلاؤسلالض- واف موملا كلذ فلاؤ ؤسلا لصعال هنأب عب ردت اذه ناحالو سنا هس ذنعلأِب ال ذئموسف

 | | ١ اعلم لاول داو ةوكلرشتدأ شلال هجولاد) شقلنت لنيل وجا كلذ ءازسأ نمءزح

 1 | مدقصالخاّنا كشالو صاخاذهو نيهستملا ىلا دئاعنيعجسأ مهنلاسنل كيروف هلوقو ىن.لا موعد ةيتاج |
 ا | ريرل تيكسلا نيادشن أو لصفلاو ىشلا ةغللا ف عدصلا قدمنا ملعاف سم ؤنابجعدصاف هلوتامأ ماعلا ىلع

 | موقلا عدصتو لصفي عدصلاَمذ *+ فم هلوةىفام عدصب قلاب + متحح أ ىذق ءاوضراف ةفماللا اذه 1

 ٠ | ”لعلو لوقا هئاءالا ةجاجزلا ىف عدصلاو نوقّرفدي ءاَر هلا لاو ثوع صيد مون ىلاعتهلوق هسئمواوق رف اذا

 ١ | امك اعيدص خبصلا ىممو ”ىرهزالال اه قش هن الا اذن سرا فق نالعاد ءىحامن سأرلا ملأ

 1 ظ قالا نيبو ّرفىأصؤتام عدصاف هلوةفا ذه تفزعاذا عضلار طقن اورعت ملا قلت ؛اوعدصت ادتو اما ىع-د

 0 ا | ادهواببح< رص كلوةك اراها ماكت اذا ةحخلانعدص لاق هب وامر وظأ عدصاف حاجزلا لاقو لطابلاو

 ّ |[ ىأ ىذلا ى ىء«ءام نوع نأ( لو الا)نالوق همفر ءؤتاعهلوقامأ قد رغتلاو يشلا ىلا اضرأ عجري ةقيقاا يف

 1 | ةيردصءامنوكي نأ (ىفاثلا)« هب ترمأ ام لءفاقريدنا كتر أ وهل وةكراللا فذ عئارش ثلا نم هير ٠ؤتاع
 1 | لاهم , الاوزه تاز تح اقسم لسو هماع هلثا ىل_ص< ىلا لازامو اولاه كن أثولرمأي عدصاف ىأ

 1 اذو موضعي لاق ةوعدلاراهلغأ ىلع كابامهمولىلا تفلت الو مهم لست ال ىأ نيكر سمسا نع ضرعأو ىلاب»

 1 | لام ملاح وسم نوكس الفم_مبةالاباا كلرتضارعالا اذه ىءمّنال فدعض وهو لاةلاذن ان وشتم

 : | سيق نب ىدعو لاو ونب صا.لاو ةريغا ا نب دمل ولا نيكرمشملا نع مرد اوناك نيت سيال كاتمفك انا

 1 ا موكيفك نأ ت ره لو هيلع هللا ىلصهقال وسرل ليريج لاف ثوغي دمع نبد وسالاو بلطملانيدز وسالاو
 ||| تام هعطقن هبقع ىف افرع باصأف هذال اءاظعت فامعت لذ موس هبوب قاعمف لاش رخديلولا بقع ىلا .وأف

. 1 

 1 ىضراكت رامى هل-ر تةفتناو تغدا تغدالاَةف دكوشاهف تاخدذ لئاو نب صاعلا صا ىلا أه وأو

 |١ ١ ىلاراشأو تاماعق طقم أق سق نب ىدع فنا [ىلاراشأو ىمعت بلطملا نب دوسالا ع لاراسشأو تامو

 | | , تام يت لو ثاانههسو برمي و ةرمهشلاب هسأر عطني لعخ ةرح لضأ ىن دعاموهرثوغي دمءنيدوالا

 1 3 || ةجاحالو مهئازهتسا قب رط ةءفمك قو مام ا ىفو نيثزتسملا“ الؤهددعىفاوذاشخا دقني رم غلا ناملءاو
 ١ 01 ||| راهظا ىلع نوري نيدلا م_ه مهلاثمأ نال ةسايرو وشو ةققم ل ةقيط مها مولءاار دّةلاو اهتم ىلا

 1 | هقانا ىلع آر ةلالدو هيص'ممطعو هردخزام فاسو دعت صدقا لوس لشن عن ةهاؤسلا: ده لم

 1 1 | 17+ نواوقيابع لو ديم قيد لم !ل.ةدقلو ) ىلاعت هلوق لع[ هللاو مه دمك از أو مهدااو مهانفا ىلا عت

 | نوهف ب هموق ّن تارك دانا ىلاعت هناملعا "0 : ى- كب ردبعاو نيدجاسلا نم نأ ؟وكيرد ع

 | نال نولوةءامب ”لردص مضي كلا لعن دقلو هل لام نوئز مسملا كئلؤاون رهستماا كلو امسال وهيلعأ
 | باف تم رأب هسمأف كبر د هج حبسفهل لاقت ذه دنءف كلذ ىضتقي ىفاسنالا حاز ماودي رمشنلا هليل
 "|| قياضلاوزلا سس تاع اطل هذه ىلع لابقالار اصف كما ىف سانلافاتخاو ةدانعل اود ودا ود.هتلاو 1

 حسو

 ا

 ص

 انا رجالا يصل حا لمع ته شح عا 4 - _  س سجل روروسمد
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 صأب الا لاسعالا نم لع ىلع نوه دقيالم_منا ىلعالا دّتان الا ءذه لكتف نو صور ام نولعنفي و مهام

 اورذنأ نأ هلوقو ةيلاسر كانت تا مهمح نيد اسالادب ريهدا.عنمءاشب نم ىلعهلوقو هنذاو ىلاعت هلثا

 راذئالاوانأالاهلاال هنأ قثالخلا اولعاىأ اوردلاوأب تكل الملا لزنت ىدعملاو حورلا ن هلدي نأ جاجا لاك

 قاس قا“ نمىجولالوهونالوالاةدئافلادئاوفدن الاىف(ةثلاشلا اهلكسلا) شن وضضلا عم مالءالاوه

 لكنوئمؤااوةرقملا ةرومرخ آى لاو ىلا ع هنا كال ذ ىو امتودكتالملا ةطساونالا نوكيالءاسبن الا ىلا

 ىولات دولتي نبذل مه ميشال نكت الا ارك ذب هبت مث هناصسدتن ارك ذأ ديف هلدر وهبنكو هتك المو هقابنمآ
 مرح الفءاس ال ىلا حولا كل :نولصوب نود الكا نا ْمِبتكلاوه ولا كلذو ةطساوربع نمءادت ا هللا ند :

 ةعبارلا ةجردلا فو بتكتااركذبغ دكت الاارك ذب م ىلاعت هنهقاوذيءادشإالاوه يصل بولا ناككا أ :

 مع هللا ىسو ىحولا كلذ نأب كلا اذ لعف كل اى اىلاعت نتا ىسوأ اذا لوةنف اذه تنرعاذا ل سرلا رك |

 َّشس ولا كلذ خاب اذا كل: اضيأو هم كا قب راملاف كفانا الدتسا نوكي نأ ريدَعسيو ىلال دا وأىرو أ[

 ف.كفانلال دّيسا ناكر ان ىلالدّساوأ راىكرو رضابعجران اطشالاو اسال هد رك ودرلا' ملعفل 5 رلا ىلا ||

 هملا هللا جو ةمفكو كمملا قدم نع ثدحلادالا ل هدالا ميلسعلا ماتو هيض تام اة «هذهفهئلا قي راعلا | َ ٍ

 مارأا بعص ةخولأ ا تاماكلا ىلعرومالاءذ.فهاني رسأ اذااماق لوس رلا ىلا حولا كلذ كاملا غمايتةيفيكو | ([
 لوقنو أ كئ المان ءل_دحامن الب زمالاو حولا اذ _هنأب ةسةطان نآ رقلا تانآن ال كلذو ماظنلا لاز نو
 اذاو لة_علاةميدب ف عاف كل ذك ىعالا نو حص لا-:>١نأال كلذ ىلءلدت ل نآرقاا.تابآ ثابه |

 ل الدااءالا سيءاتلاو بدك. |! نعامو دعماق دام مالسلا هيلع ليريج نو حصص هذال لوقف اذه تفرع |

 ادهنا ىلع فتوي هقدصو قدا. مل سو هيلع هللا ىلصاد<ثّنا ىلء هفوقوم ة.. عسل الك الدلا ةعصو ةنعمتلا | ||

 قداصلب ريج نأب لعلا ىلع فقو. كل ذيىلعلاو ثدب .خناطم لش لق نال ىلاعت هللا لبق ن ءزعمنآز هلا[ ا

 ةقمق- انف رعاذاامأ بعم ما ةماذ عةرودلا مرا: ذم و ناطمسشلا لاسعفأن ءورس.لتلانعأَو ريم قل ظ ْ
 ليندا الاهذه مارا فعمل ( معأهقلاو ةيلكلاب ةببسشااهذه تااز ىسولا ةقيقحا:ةر ءوةؤينلا | ا 1

 اذهو نوةنافانأالاهلاال لودر لالا سل هسعأ ن نم : الملا لزمن ةوقباهلاراشاا حورلا نا ىلبع | د

 ةثلاشلا ةم را ىفو ةسند بلا اهيل *و لاسفل ااهلوأ ةدعب رآه رمْسلا تاداع لا بنا سم نال قح مالك | ١

 (ىلوالا ةيترااامأ) ندبلا نع "هل هفنمارومالا ةعبارلا ةبترا فو مز اوللانمن ركبال ىلا ةندنلا تافصلا |
 نمتاد وحواارودلو.ةلاهداد«ةساامهاد-انأنوذاهأ سفن انا للعاف هد 5 ايسفناا تالاكتلا ىهو |

 فرشأو فراءملالود-ىفةّوةلاهلهةداعسو هن , راقنل او وةلانةأهسملا وَما هد ةوةلاهذهو بيغلا ملاع |

 سفنا| ةناثلا ةْوقلاوانأ الاهل ال هنأ اورذنأن أ هلوةب ةراشالاهنلاو وحالاهلاال هنأ هذ نءباياسأ اطوال
 :ّرملا هذه ةداعسو ةملمعلا ةزلا,ةاعسملا ولا هدول !ءذهو ماعلا اذهماس+ ىف ف ويصالل (هدايعتبا

 نوقتاف هلوقي ةراشالا هملاو ىلاعت ةهللا هي دومعو» ةحلا_ها١لانعالا فرششأو ةطاصلا لاسعالاب نانتالا ىف ش

 هل الةلوق نحو ةيرطنل اةزوقلا تالاكىلابعت هتامدقمرالةلسلاةوقا!نمفرشأةيراظنلاة )0 1
 ابضيأأ ىهفةمن دملاتاداعسلا ىشر (ةينانثلاة 3 0 رااامأو )نوةنافهلوق ىو ةيلمعل اًةوَتلاتال أك ىلعانأ الا 1

 )أ (ةثلاثلا ةيقر (اامأ و)ةرندبلا ةريشععمسلا ىوقلا ىنعأة ناو حلا ىوقلاتالاكو ةينا دبا ةصعلا ناهسف |
 لاك قعأع ورغلاو لوصالا ةداعنسن نامسقايأ ىهف ةيندبلا ةيسضر ءلاتافضاانةَءلعَتملاتاداعسلا هو |

 بدا :هلداخلاتاداعسلا ىهف بنار 11 نم خاىهو (ةعبارلا ةبترملا اهل دالوالا لاح لاكوءان الالاح

 ىهو ةسناسفنلا لاوجالا ى 7 تاداعسلا بتارم فرشأ نا تف هاملاو لاملاىهو "لصف ئملارومالا ظ

 لاف نين وهلا تاه لاح ىلع انههدتنا ررذبسلا اذسهلفةءاميعلاودي رافنلا ةوقااتالاكىفةد وص ظ

 ا معا (نوكرسشياسع يلانعت لسان ضرالاو تاوعسلا ىقلخح) ىاغتهلوق«توشنافانأالا )ال1

 لحالريتلتا ةفرءموانأأالا هلاال هنأ هلؤق نم دارملا ى مو هناذإ د قالا ةفرهم نا قءساسوف يبان ىلاعت هنا

ْ 
 ا

 ا

: 1 : 
 ّح 3 ر
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 هس با تت دا 7 تحسم ع نص هي صح وحس ب مص مس مسيل د مم ام م

 1 | للا مالتمالاهةدغو ءىلانعتو هناصسس ىأ ىذلا ى تافاو مانو 0 ارشا با هناك سس ,

 0 | مك نأ ع نءالخفتادوجوملا ن ودان واه ةيسائم ىأف ةسسش تادانسا ماله“ :ره| لوو

 . || قلع ا ةرمسل انه دسع ض»د ىلع ىضق ىلاعت هنا به(ثااثا !لاؤسلا)تاودلاو ضرالاربدل ءاكرش اهنوكإ
 1 | فره: ثم ترص ف يكو هللاالا اهلعيال ىتلار ارممالا هذه فرعتنأ كنك ف كن كلو ءا ريضاابني رخآ

 ا | ىل_ عه سمأ نم حورلاب هك: الملا لو : هلوشب هنعىلاعت هللا تاس اقهوكطواكالمف هناك اومفاوارس أ

 ||| نم ىلع ةكدتالملا لزني ىلا عت هنا اولا اذه ربرقتو نوغئافان أالاهلاال هنأ اور ذنأ نأ هدابع نمءاشن نم
 ا ةدايعلاو دب ولا ةفرعع مهةاكدح اوملاسعلا هلاّنا ناو خارث /اسىلا غل نأبد علا كلذ صأيو هدسعنمءاشي

 الاواسدلا رش فاوءةواودزةناوةرخ الاو امن دلا ىريخ اوزاف كلذ اولعف نا مهانبو
 7 5 قيرطلااذهفةرخ .

 || ةمطتنمتان الاءذ هنا ءانصلن ىذلا بنت همرتلا ادهم رهظو قال ارث ”انهن و5 نم فراعملا هذه !هوص# راد

 ْ لتي كاك اوةزهدو صاغو عفانآر 0 سنا 'هلةسملا) لئاسمتب , الا ىف د ملعأ هللا وهودولا نسحأ ىلع

 || ىازلارسكحجر ءالا مضي لزنيورعوب ا وريثكن با أر قو بصخ ابكت الملاو اهدي دشتو ىازلاريدكو ءاسملاب
 3 نعءاطعن ءئىور ( ةئلاشلاءلكملا) نانغلامهو لاعفالا نم ىناشلاو ل 5 هلا نم لو داواهفضتكو

 1 | دحاولا كلذ ناك اذا هللا مسايدح اولا ةمعستو ىدبح اولا لاه ءدخو لو ريس دكت الم امد رب لاك سا. عنيا

 || سانا !قس ىو رك ذل انازن نم اناو ءانلزنأاناو هموقىلا|سوفانلسر أنا كاست ةوقك زئاجامتقما ها

 | (لوالا)نالرةهمفهصأ نم حورلا, لوقو كلذ ده هح رمش أمس رخآل وف همفو سانلا مها لاه نيذلا وةك

 1( هلوةو انرمأن ءاحور كيلا ابحو كل ذكو ىلاسعت هل اوقهريظنو هللا مالكوهو ىحولا حورلانمدارملا نا
 | حور هيلصتا اذاف للم فيشكت ا اومد سلا قمقصلا لهأ لاه ءدادع نمءاشب ن « ىلءءسعأ نءح ورنا قاد
 [| لقعلا لست ١اذافلداج ةث الظاضيأ حورلا مث سلتا ساو! ىفرونلاراثتروظناين اروناذمطلا مح رامص

 ]| عسل مكل لعجوأب هديا أهم ان وطب نم مكجرخأ هللاو ىلاعت لاهم ةيئارون ةقرمشم تراداسهب
 : أهقلاتاذ ةؤرعع لمككسي تس قارشالاوءافصلاو ةئارونلا لماكب ,سيلاضيأ لدعلا مةدئفالاو راصالاو

 01 |فراعملاهذحّنا مرح يسم تس جاورالا لاغلاو اودأ ةقرعموهلاهذأو هناةصو ىلاعت

 || لمكتهيحولاو نآرتلا لوقنفاذه تفرعءاذا نآرقلاو جولاروئالا وفدتالو لمكتال ةمهلالاةفب رمثلا

 || لمكي هب لقعلاو لمكي ووفصي و لقعل!قرشد اهب فرااءلاهذهو ةسنابرلاتاغشاكماو ةءهلالا فراسعملا
 000 انالنارةلاوىولاود و قيقا ىلمالا حورلا نار ىظياذهدنعو دسملا لاح ل مكي هبحورلاو جورلار كوس

 "|| ةبكلملا جواىلا ةيمببلا ض.سظح نم لاقّتنالا لص هبوتةلفغل! مونو ةلا ولسا ةدقرر نم ص الخلا لص هب
 00 | حورلا ظفا قلط ىل انهت هنا كل ذ ىو ةياممو ةلك اشملاو ةبسانملا دبا ف ىسولا ىلع حورلا ظفاقالطنارهظف

 |1١ امناو قا حور هلوق ف ماللا هيلع ىديع ىلعو كبلق ىلع نيمالا حورلا هي لزن هلوقىف ماللسلا هيلع لل ,ر بج ىلع
 || مسا قالطا نسحا ملف فر اعملاوة با دهل ؛ىهو بلل | امج امه دوجو سدس لصح هنال قالطالا اذه نس
 | (كاشلا لوقلاو) لَو كل ذناكليزنتلاو ىحولا ىلعحورلا اظذل قالطا نسعي نالف عملا اذهأ املعحورلا
 1 اوك مموج ورلا هلوقىفءاسبلاو مالسلا هيلع ليربجا نهد حورلا نا :درسع أ لرةوهو دي الاءدزهىف

 ْ اجورلا ع٠ تل د حاملا ل , ىفعملا نوكنق الش عمىأ هحالسي ريءالا بكرو هيابث عم أ هبامني نالف جرخ

 00 | لنربج لسو هيلع هللا ىلص دم ىلء ل زرت ام ىلاعتو هناك س هنا هحولا اذهربرةتو بر ةألوالاو ليزبسودو

 ١ 0 | نمريثك ور دب موب ىفّنا ىرتالأ أ هكنالا |نماحاوذأ ل ربي عب «لزني ناك لاوحالارثك الب هدل_دحو

 ماسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لعن ناكو تكتم الملا نم ماوقأ مالسلا هلع لل ربج عم لزني نك تاوزغلا

 1 لوزنلاو لب زنتلا كل دنا عده سغأن م ةوقو مجريغ رع دناوضر ةرانور اهلا ءالم راو لاما لإ مةران

 : اءلمأب مهو لوقا انهنوقم سيال لوقو كبر رمأبالا لزختن امو ىلاسعت هلوق ءري_اعثو ىلاعت هللا مأب الان وكمال

 اوطغيال ةوقو نور مّؤرام نوأعفيو عهقوف نم نمور دوف ةرتيدو فة دمتي نميحم هواي تراس
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 لالدتسالا ىلا ةراشا ني. ميصخوهاذاف هلوقو ميكا عئاصلا دوو ىلع هند لال دْ.الا ىف ةراسمما |[

 ١ مح ةفطنلا ناك شال لود:نأهربرةتف لالا قدر ط5 اامآ يكححالا عئاصلا دودو ىلءهسفن لاودأب

 كلذو ةَمشطا ىف ارسالا فال < هنا ل وشدد ن 3 ءامط الا نمنأالا ةدهانشااو سلا س٠ ازسالا هءاشتما د

 قرود لا فو نان مضعهدبكلا فو لونا مه ةدعملا ف 4 لد ءادغلا ناف عبارلا م ذولا لطف نمدلوت امنا هنال |

 مظعا ا ىلاءاذغلا ءازجا سعت لصو تقولا اذه ىتن عبار مذهءاضءالار هاوج ىلا هلودؤ د_:ءو ثاانث مدع | ١

 ىلءةرار ل ءال.تسادنع تاهريغو قورعلاو تصعلاو ىلا ىف لوقلا اذكو ةهظعلا ةعمبطلا نمرثاهمف رهظو | ْ 1

 ةفطنا!نوكت ريدقتلا اذه ىلعو ةفطنلاوهك/ ذوءاذعالا ةمينسوأنا لص ة رولان 00 ْ 01

 : ءازحالا هيا امج نوكتنااما اه سفن ىف ةفطنلا لوقف ذه تفر اغتال«

 ندسبلا داوتل ىشتقملان و كي نأُز رم والا يف قالا ءا رجالا فاتعوأ ةسياملاوةعيبا

 ذه مو ةركلاوه ولف تركيا بج ابالا ذا تمةدام كلانا ةعبألا اثرا و

 داود 36 5م نال ويسب م ل اظل 7

 نورا وزودتلاو ةمكملا قا وهراش لع انقر ةعيشل وعد 0 اودطن نا ذب الا تلاد

 نأربدقتب لوةنف هشاناو ةعدسطل اى ةقادخ ءازجا مرره

 ١ (لوالا) هوحنو نم هن ابو ميك رات لءاف فم ذابت ءندبلا ديون نوكي نأ ب هناف كل ذك الا نوكر | :

 ةمسألاو عضولا ظةدكالاس ويف ةدووملا ءازحالا تأ ككاذكن اك اذاو ةلاصتسالا ةءيرسةيوطر ةفاطنلا نا | ٌ

 اذاو قوذاا ىفىله < دق اذا اداموه ىدلاءز !او ل_ةسالا ىف هلود نكي غامدلاةداموهىدلا ءزااف | ْ

 ثددحو ايرثك !الوانمتا داارغأ نيعملا بدن رعلا ادهن ىلءناواملا» ءانذغا نوكتال نا بحو كا ذكرمال ناك | 1ْ

 راَتخْملا ل_ءافاارم دب الا سدا ضاللعأ بترتلا اذه ىلءءاضعالا. دهثودح نا انزعل 0 1

 ىف سمس نأ تنك هنأ ؟الا عت امطلا شاش ارح: ند بكه مسج !ما رب دق هفطنلا نا( ىلاثلا هحولاو) يك ش

 [ولرب دملا ناكولذ كل ذك مالا نك اذ اواط باع سفن ىف اهتمدخ او لكن وكي ءازرسا ىلا اعدم زرذق |

 نامل نؤكي نأ مزل» تناكذد ركل اوه هاكش نوكي نأ تدع طنا معلا كل ن ند ددح او لك ناك ةيهبطةوق |

 و مس تانا ءلانا ديار دمنا انلع ءااذكسغالا ن 1ث فب لا هتف .ةمومطم تارك كش ىلع العال

 لءاقتاناو طا نأ دنارب 1 نآان معقد اشت»تاريثأتاا كإتنال كال :الاو مالا تاريثأتالو عئابطلا ١

 هلوق ن نمدارلوهوراتلا لالا دودبو ىلع تاناورطا ادبي لالدتسالاوهاذه ب بواطااودو ميك راش |

 ' سفنلا لاوحأب ميكلارا: هلا عئاصاا دوو ىلع لالد نسال ام أو ةفطت ن مناسالا قان ىلاهتو هئاكدس | ْ

 ْش لالدةسالا هحو ناسف (ىلوالا هل ملا ) لد اسم هءفو ْنِ مرسول و ازين تامالاا ْ

 ىزالا ناظؤطاو اس سوفن نه ةاطقو“ اك دوامه لقا: 0 ا سوفنلان اءربرقتو ا ظ

 نب زحعو مال ا ىلا ىضانو ةرهلا ن «برهه قد دصااوو دعا ا نيب زم هضدمأ ارمش رشق نه حبر ذب اك ةجاج لا داو ثا ا ْ

 | ناد هئمل ار ٍءال مالا نان نع هلاص نأ لاح هناقناسالا دوام و هقفاونال ىذلاءاذغلاو هةفاون ىذلاءاّدحتلا |

 رئابس نم ةئظف لتاوالاح صآناثو دولا لوا ناسنالا ناروظذ عفانا اورتاضا !نيبالو قب دصلاو ودعلا

 تاوعسلا ةاسم ىلءىوشت ثءدري_هبو همدهذ مطعإو ع ىوّدي هزيك دعا ناس سذ الا نامت تان اوال

 ا ماسحالاو حاورالا نم تاو وم لا فاه:_داةفرع ٠ ىل_ءوهن اذصو لات اذ ةفرع٠ ىلع ىوةءو ضرالاو

 | ىفةديدشا!تاموصان اوىلاعت هناا نيد فديوا |تاهب_ثااداربا ىل_«ىوقيو تانرصنعا اوتاءكلفلاو

 ظ ناوال ةطر هللا ةسامكللا هذ هيلا ةدط رفااةد الل. لا كلت نم نان الا سفن ل اقَدن اق ب نااطلا نكح

 ظ دج اهفراعم ىلا اهمالا هجن نتا اسمن ادن ن نال مكنات اريبد" :ثزكي ا

 تل
 ا هل ص ن١
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 مسلس سس يس سس سس سس سس سس يسن ميس حسا اقل ال 2222 تاس سا سس يا وت او ا

 2 ١ تاماركحلاو تاريسالا عبتمو تاداعسلا علطمو حاورالا جور نوقتاف هاوقن مدار شو هب لمسغلا
 12 ظ تامهلالا لئال دنااننانا ل عاو هتهكحو هبردق لاو ىلاءت لالا عئاببدلا دوجو ىلسع لأ ”الدلازك ذب ةعبتا

 : 'ىفوثاوذلاىفثود طاةةيرط ك_قلاوأت افصل! ىفوأتاوذلا ف ناكمالا هةدر اب كلاما

 5 ' ىف ر وك ذاق رطلاو ةةسقرطهذ_وةتافدااؤاتا وذاا ف ثود او ناكمالاع وم ععوأتافداا

 0 قاع عقب قب رطلااذ_همث لاو>الا تاريغتو تاذصاا ثو دح همن رام ملا وه ةلزيملاىلاعت هللا ب ةك .|أ

 || فروك ذملاوهقيرالا اذهو ىنخالاف ىنخالا ىلا اقرت رتءروظالافرهظالا كسر نأ نهدي زله

 ْ: .اليلدد>او لكس فنلاوحأ ريغت ىلاعت للعم م كة ىذلا مكب راو دعا لاق ىلاعت هناف ةرشملا ةروس لوأ

 [| نيذااو هلوقب ةراشالا ةملاو تاهمالاوءانتالالاوحأب لغتسالا ك رك ذ حق لاسلتا ىلا هجاتحا ىلع
 [| ضرالانالاثارذ ضرالا مكل ل هج ىذلا ةلوق ىو ٍضرالا لاو أب لالدتسالا ه..ةعركذ مث مكلبق نم

 1 لاوحالا ةسماسانا ة: :راافرعذ ع ءانثءاسلاو هل وقد هدارلاة نا "را! رك ذ ممءامسلا ع نماساملاا برقأ

 || نمفاشلا) مكلآهزرتارملا نم هج رخاف:امءادلا نم لزنآو لاف ضرالا,ءاعسلا بمكرتنمةدلون ا
 || وهقيرطلا دون نو دالاف نو دالا ىلا الزان فرمثالاق فرمشالانىلاعأ هللا يي نأ(ةسبنآ را! لئالدلا

 : 8م ارحالار كذب راتخلا هلالادوجو ىل_ء جات الا ىف أد اىلامعت هنال كلذو:رو ل ا هذهىفرو كاملا

 3 | عبر مناودطا لاو أب لال تسال رك دي ثاث متن ذالا لاو اب لال دّمسال ارك ذب ذب ىفث م ةيكلافلا ةلاسعلا
 ةنافىف تيئرتلا اذهو ةءبرالارصامعلا لاوح أب ل دتسالا ركذب : رست تابثلا لاوس أيل دتسالا 0 3

 | مكس لا هلالا دوو ىلع ةروك دال الدلان م( لوالا ع و :,1)لوقنفهمدقللا دعت قر ءاذآ نس

 || دقو نوكرشب اع ىلاءتو ان رضرالا تزعل واخ لا _ةفضرالاو تاوهساالا وح 6

 1 | حابشحالا ىلع لدي هجو مكرم قادلا طظذانا ضرالاو تاومهشأ|ن قلخ ىذل اهلل دا ىلاعت هلوقري سف:ىفانرك ذ

 ) صودغرا دقعرذقتلا نع ةراسعقلللا لوةئف انه ءوحولا كلت دن نأ, سأ.الو ردخلا» والاخت اىلا
 أ ايهانتم ناكام لكو ءانتم»امسلا م دا مسج لكنا ( لوثالا ٠) وجو ن:تاوه-ا! ىف لصاح فما اذهو

 نم هلة بالق ثا لكو ازئاج اسما صقنالاو ديزألا نود ئيسممل او دقتلا كلذي ص هت اناكر دقلاو محلا ف

 أل يللا نال ةمدتم ةدازالا دكرملا ناوحو (فاشثلا] تدعو هفريقلا ىاار هدد ١ ناك ام لكو و صدور دة

 1 أ نالاقي نأامال وقنفاذه تث اذا لا لزالاو دكر نين عجل اقهنفاش ل زالاو رب غلاب ةمقو.سملا ىطتقت
 | اهغاالا لزالاف ةدوجو٠ت اكتاوا مما لاستيو !تثدح مثلزالا ىف ةموذ دن ناك سالاو ءازعألا

 ل ةدعياموأ هلقام نود دمملا كا ذ نمادكرللا ثو دخل لوا راقي ريدقتلا ىلعو تكرذ مث ةنك اس تناك

 | اهطععا رجالا نم فكر رهكالذلا ماس نا (تلاثلا) هل صد و قلاخور دةمىلا هراقانا بح وةريدةتو قاخ

 أ سكتلابو عطلان هلو هح لقعي ناك قمعلا ف ل_هح ىذلاو عطس اهضعبو كاذلا مر قع تلف

 وح ولا ة.ةبور دلقااو ص دخلا ىلارقتفمفازيئاجار مأآنيءملاهعضوع نزح لك ص اضتخاناك اذه تدثاذاو

 .(|| لافت ضرالاو تاوعسلا ثودح ىلع ريدقتلاو قامللاب تحا 0 عب مك مسمر

 ١ | تك لاكرتق اونا سقما هابي ودم او نوكر ماع ع

 'لاطبا او ع رس هبوط ةدكافلا ريغ ةرودلا لوا ق توك رشي ع

 /ماسحالا لوةنن ملوقلاط:أ مه دودةماو مهتعباَمءلا عفد فراذكلل عفشت مان :صالاّت الوش ندلوق

 | هلوق« لعا هاو مدقلاو ةءازالا ىف هريغكراشي نان عءهسفت هئاصس للا هيف ةملزاضرالاو تاو ماو ةعدق

 | بك اوكلاو كالذالا دعب ماسج الا ف رشا ن العا (نيبم ميصتوهاذاف هفطن نءناسن ال! قلش) ىلاعت
 ٍ لالدت-ءالارك ذي هعبنالالقالا مارتأب يكمل هلالادوجو ىلع لالدثالا ىلاعت هقارك ذاق نإ نالاود

 ا هفطل * نمنانالا نامت ةوقق سفتو ندب نم بكرم ناسنالا العار ناالاب بوله اذ ىلع



4# 
 1 ا ل ير ا صم اع نع ا هشتلل ا 0022000

 هايل الانا تالا نع با وللا نت ةركذلا ىف هتءغنمر أ رف سيل ةعفنم ليعتة يلكالا عقم ظ
 هيشيفرحلاو ليلا ديصو طبلاو جايب لاك ايهريغ نم ل الاامأو موشي اعم ىف سابنلا ودعي ىذإ | لصالا

 بالاو رقبلابنوثرحت مكلال ين. مكجصت .مكبستممطا ب اا َنااِض آل دك و دكيفتلا زر ىرابإ اكوداتءملاريغ ريغ
 ايه دواسر اهج انوا ابل أ: ت ىعفدتو ليال ءاركان اب نوبديت تحئابضي أ واي نما-خواك اتىتلا رامقلاو

 ادهلف موعطملا نم ءايقي رثك !نسويلملاّتاىناشلا لاو بلا نع با ودار مكة عطا عج اهب تورغشتو.||
 د | اوادمامنإلا نم للمال ادي رورمضلا عفانملا ىهةثالثلا عف جفانملاةذبهن ا (معاد) نك ذلا ىف هيلع همدق | 0

 املا مكيو ىلا. هلو (ىلوالا ةعذنملا)رومافةيدورمضب تيل ىه ىلا م اهنالا نمل ماما عفان | 0 1

 ٍ موقلاح رسلان و البل هيلا ىوأ:ثنحب اه !نه ىلا ىدعلاب لب :الادر ة-ارالا ن وحرمت ني-و نورت | 1 11

 طقسا ذ اعلا مايأن 11 |ةحارالامذي» الا ل »أ لاف ىرملا ىلا ةادغل اءاهوبرخأ اذااحرتس مهل
 اهبل محلا هجو نايلعاو تقول كلذ ىف ,عالا نوكي امن أو ةعوفلل برغل! ترجو" الكلارثكوت ظ

 بوابتو هيبفال ا ععي رمسلاو ةسارالا كري مع تند زتةاه-ةلاباهرسو< ىدع 'اءاهسردا ذا عارلا د ١10

 | تمِدقل لبق ناف اهلنيكلام مموكبدس ساينلا دنعموعقو مظعواسوب اير تحرفوءاغرلاو ءاغئلا هيف | ْ 3 1

 | تدق عورتشلا قاس تولبلاك الم لقي :اممالرثكا ةئ-ارالا ىف لامججا تالا عع رمنتلا ىلعةحادالا | 1

 | | م نيللا م ذاع ةعئ اج 6 رخم يرملاىلا اه-ورخد_:ءامئافعب ريستا !فال_ اهلهال ةريط ا رئاظلا ىف | ١ ع :

 | لمحو هلوق(ةيناثلا ةعفتااو) عيربستلا ىف هتنءرثكا ةجارالا ف لاهم نارهظفراشتتالاو قّرفتلا فذخأت | ْ 0 ٍ

 | لاقثالا (يلوالا)ناتلْث_هيفو ي-رنفؤورا مكي رنا سفنالا قبال هيغلاءاوث وكس مدل ىلا مكلافثا | 1
 | نيلا يلوا ةنردملاىلا كم نمدي ريس ايعنبا لاق نيفنالا قشيالا همغلانا ونوكت لرفاسملا عاتموهو ل ماا

 | صخو كل عش :.ا لب اريغ ىلع هغولب م فلكم ولد, لكدارملاوملوق ذه ىدح اولا لاهرم هم كاوا م اشلاىلاوا |

 | اهو نيشلارنسكي نفتالا قشب ىركو البلا ءذهيلا تناك كم لخأ رعب اّمّنال دالسبلا هذه سايعنبا| ظ
 ناك :رراابب سنعمل الكل ءانوه ظفللا له وءوشلا ف دن ىشلاو قدما قشلاو نيد شا ارمسك ىلإ ءءارةلاربك ادأأ

 ا وكن ل ىبعملا ناك شلا فصن ىلع هاله ناو قش اءالا همغلاباونو كج: : مل عملا ناك ةقثاا يلع هاناج|

 دضيكل نموةةكملاىلا ضيقملا دنع عجرب و مكن دب نموأ م ؟نزتتستستا باه زدنا

 ىلا مكلاَعثا لمعتو وقب ةب الارخ ىف اهفصو هنا ىل_ ءمآدب طقوم :الااهتلخ مايعنالاو هلوقنمداركلا لاه ||| :

 0 ا الادد_ه. نمدو هةملاانلق لبالابالا لي ال مولا اذهو هيغااءاونو كدت َ ْ

 رقبلا ىف ل صاح لا اهيفمكلاو هلوق نا هملع لينا او نضعمل ان صمم اهيذعي و لكل !يىفال باخ مهاماا كل 7 ٌْ

 3 ولاقفاي الاءذهب ءاسلوالاتاما ارك و ركذم م ميحا (ةيئاسشلا”هلثملا)لعأ هتئاو لب .الاىفدل وصح ل ثم علام ! ٍ

 لالا ىلع لاةثالا لو سفنالا ق ثنالا داو ىلا دلي نم ل اقم :الا هنكعال ناسنالان ا يلع لدتا الامذهاا ١

 ٍ لمحو بءتزبغ نم ةدحاو "هليل ف دمعي رخ ا دأب ىلا دلي نم نولي دقءاموإلان انولوي تاماركلا و تيثمو 0

 لوقا لطيةر رول امذه ىف تاماركلا.ل ولا لطب انوالطان نوكت فن الإ هذه فالخ ىلع كلذ ناكف.ةةشما|
 تاماركلا عوقو ىلءةلادلاةلدالان الا ءذه مورع صمخخلانا هءاو>و قرغلابلئاقال هنالرولار اس اهم 0

 ظ عفانمركذ ال ىلاصت هنا معا (نواعتالامواذخي و ةنيزواهوبكرتلريهتاو لاغبا اول كئاو ) هلوقرلعأ هللاو | ٠
 | تاناومملا عفانمم دعب رك ذ ةيلصالا ٍتابباطاوذيرورمتملا عسفانملا فاي ناسنالا عفتني ١: نيا|تان اولا

 د قو ةنيزو اهو. تس رتلربجلاو لاغبلاو لمنال اةفذير ورضي تسل ىتاا عفانملا فنان الاهم عفتني ىقلا

 ا | اذكل ماعتالا قلشو ىأ ماسعن الا ىلع بف طعري جاوب لاب ااو لدن اوهلوو (للوالا هلكسأا) لد اسمدن الا

 ْ ايداع ءاوسأ |اًميز دّملو ىلا «تهلوق هريظاو هني زاباهةلخو ىأةإ هزو: هلوقو بوكرال# ايسالاءذهقاشواذكو
 ظ ةئيزالا وةاخو ىعملاو هللوعفم هنا ىلع ةئيزو هلوق بصن جاجزلا لاه اف اهانط سو ىعملا اطظفجو مب اضم ظ

 | هعفنعن مم طعالكب الا ةعفن اولابةةالب الاهدل الاموال ردن نولي اهلا جحا (ةينا اثلا هلِمبملا) |



1 
 م

 1 َ اذاونيبم ميدخو هاذاف فطن نمنانالا قاشن امتو هلاك هيا نس دار ماوه اذهفراتخالاو ةمكمملا 0

 ا ا ةفطنلا٠ نء«ناسنالا قلد اغا ىل اع" ” هرأ (ةيئاثلا هلكسأا) ةرشثكهوجول سنتا كنكما ةقدقدفل هده رع

 ١ | متنيهط ن نم لالش نم ناسنالا انتلش دةلو ىلا هت هلوق !ه:مزيزعلا نآرقلاف دوك دم ةري_ثك ثاريغت ةطساو

 م ْ تان , الارث اسي روك ذم اصةتسالا كلذ نا لال انوهرصتنا ىلاعت هناالا نيكمرارق ىف ةفطن هانلع

 || كودخ ةغللا لهأ لاه مصاخلا ىنعع مدخلا ىدحاولا لاه (لوالا) ناد هبفنيدم ميصخو ها ذاف هلوقو

 أ ليك الاورش عملا نع ريشعلاو بساذملا عج بدسنأ ا كم فورع ٠ ىلءاسغم عب لل .ءفو كدا ىذلا

 ألا مورحذخأت هز ةءءارق هخمو مهتشا عت مص مص ن ءالعاف يدخن وكس, نأزوو بيرشلاو

 | هسفن نعل دام: طنموهاذاف(امهدحا)ناهسونيمم مدشوهاذافهلوقل (ىلامااثحلا) نومه

 | لالا كالت نملاقدالاناه:مدوصقملاو -ركوحالو هل سحال ا داجبو ةرذق ةفطن ناكن ادعب مو دخلا عز انم

 ب ارخاد اة يفانل از يلع ميسرديسب ةزوزإ !لسعالا هب ووو تاما

 [هحنو يتناول دبش ال اءذ_هنال قفرأ ل والا هولاو 101 1 دبور اجلا

 ار 3 نارغكلاور كلا ىف مهيدامتو ساننلا ةحاهوريرقتلال ميكا عئاضلا دوو ىلع لالدتسالا

 | نيسحو نود رتنم- -لاجاهن مكححاو نواك 5 اهنمو عفانمو*فداوفمكل اهقلخ ماعن الاو): ىلا عل

 لئاسم همفو ( مب -ر فورامكي رنا سفنالا ىشدالا ه- هغلاناونوكست ل دلي ىلا م كلاقث ال ءّئو وحرمت

 تاناوشاراس ناسنالاد_هب ىلذسلالاعااىفةدوبوملا ماسالا فرشأ ت العا ) ىلوالا هلكملا)

 1 | تان اوءللاهدذ_همثبذغلاوذومشا اودةطاس ]او ةرهاظأ اس اولا ىب خو هفد : رمثلاىوةااءاهداصتخال

 ْ 2 ناكامل هنال نامل ٠ نم فرش أ لوتالا مهسةلاو كلَذكن وكيالاماسبنمواسجب ناسسنالا عفتني ام اهنم نام

 | لك اتوكنأرثك ١ ولك !هيناسنالا عافتنانوكيناودح لك ىفبحو تاناو.كللاف رك ناجدقالا
 ا و ىذلاناو.لاو لوقت مث هرب ع٠ ند فرشأو

 | مق ةلاواهريعو لب لا لسثمةي رورضري_غرومأ ىف هب عفتني اهغاو كلذ كح نوكيالوأ ساللاو لكلا

 الأ لاشفت الذ -هق هرك ذيهللا' ًاديبنسلا ادهلف ماعنالاوه مسقلااذهو ىناثلا نم فرشأ لؤالا

 0 ا دور تلاد الاوزعماونأذلا ىب مو هل :اًمأ١احاوزالا يا بابلو 3 ر اال رنات ماعغالاو

 | لال ظفالااد ع نعوم تورو لال الا اجا

 0 ع 00 ا 0 تالا

 ظ 1 ا و ل داني ذووم فدارخكل

 2 |لاماهفرك وهلوق هيلع فطع هنا هيلع ل ءادلاو اهةاخ هلوق دنع فةولا نوكب نأ نم هج ولا نسنح ًاملظنلا

 2 ا هعبتتا نيفاكمملل ماعنالا قلش هنارك ذامل ىل عت هنا (ةءئاثل "هللا ) لاس اهمذ م كلو: فداهيفمكتا ريدقتلاو

 9 ةيدرضلا عفان ارك ذبأ دبىلاعتهقلاو ةيرورمضريغاونموةيرورمضابنم معذلا عف ةانمنالعاو ع ةانملا كلت دي دعت

 | انتاج رابع داوفاوسأ نمودلاقف عزنا ذل نيللاذجو دعو: داهثرلا 2 ل ا

 !قفدعقالاق. ,ةنوده-لاءفدلانوكو "ىنمالالاهةمسك الان مهنأقدمدسنأم ةغاالهأدنعءفدلاز

 | لوق ةمناشثلا ةعفنملاوءاغلا ىلع اهتكرجاقااو ةرهسهلا حراس "يف دئرقو هنكىف ىأ اطر اسملا اذ_ه٠فىد

 | ىل_ءلادلا ظفالاودو ةعفتملاظذاباهردو اهلسنع نءىلاعت شاريعام اواهردو اهلسن دارملا اولاع عقاشمو

 ” نا اويكو نقلا لاذ هب عفتني دقو لك الا ىف هي عفتني دقردلاو ىلا ١نال هعالا مولا

 اهنموهلوق اوق همئااثلا ةعفنملاو لكلا لوانتل عفانملا ظفلي ماسقال ا هده هلعب نعربعف تابرو رضل ارث اءوباشلاب

 | اضيأو اهربغنم لكؤ يدق هناف كلدك  هالا سلو رص أ سقت نولك أنا نمو وق لق ناف نولك ان



 لي
 مح وح مس مصل مسلم يم سس مس مسسسسمو ]

 أ ةيوغيالو اذحأ *لضيالىلانعتها لعاضي أ ةبآالا تادوتينلا جج ساننلا ىلع هقتو ىلانعت لاق بوجولل
 ا | ةلعو لاكوأا هر اج هءلعو لسسلا دص5 هللا ىلعو لاقل لالخال العاف ناكول ىلا عت هنال كل ذو هتعمدصدالو

 لدور "اجاهنمو لاه لو هنلع هنا لسسلارورج ىف لقي لو هملع هن ا لدمسلا دصق ىف لاه ل كل ذك ةي ملال فرت ابلعا
 نيدملا ني. نأ مركلا و لضفل! سس هللا ىلعدا رملاّتا باص[ با اد [نيدللا نء ل ضب ال ىلاصتهنا ىلع |
 5 دءاةشاودا ارااوهاذهذبج اوري_غكإذف لالضالاو ءاوغالاة منكن يسد نأ امأف وع

 نامعالا مهنمدارأ اموزانكل ادي اده“ ااه ىلاعت هلا ىلع لدي نيعجا كا دهل» اًشولو فوق (ةثلاشلاةهلشسملا) |
 هتان نا كادملام كتيادهءاش ولءانغم مك ادهلءاشولو هلوقءريغْئثءافتنالئنءاغا دشتولةلكّيال ||
 || نأ» اًشوادارا 1١ نأن سنع مضالا باجأو دوق! ىلع ل دي كلذو مها دهام مرجالفمهتيادهءاشام ىلاعت | 1

 :انشولو ىنءملانأب ىءامللا ب اأو لمت مل ءاسإلألا همس منا ىل عل ذي اذ هو كادوا ناعالا ىلا كشط |||
 | رو دعم هئال ناعالا ىلا ىدوا!هيد ربلو قست نعالا كلذ لعفي ال هنكل باو الن ىلاوةنللا ىلا 39

 ناعت هنأالا لسضفتلا لددس ىلع*ادبا ةئلسا ىلا كا دهلءاشولو دارملا لاق ف ممضعب باو. نيفاكملا ع

 راصو هتناف اهتع ل دع نمو لزانملا كا[ زافا_ مثلت نة نيبو ةلدالاا خ نمبصنا م ةيظعلا ةلزنملل رححترع | 0
 هلق داعالاىفدئافالف تاون! عماروطاو ارارمايه انزكذ دق تاماكل !ءذخ نا ماع اولعأ هتناو باذعلا ىلا || 0

 نوت رلاو عاربرلا هب مك تهدي نوهت همقرت ع " هنمو بارسش هثم وكل ءامءامسلا نم لزتأ ىذلا وه ىلامعتت |

 || ىلذلالاءلا ماسح أ فرشأن العا (نوركسف عوقلهب الك لذ قنا تارثلا لكن مو بانعالاو لكلا |
 تان ار. لاوجأ بئاععب مكحا ع ئادلادوجو لع لالدتسالا ىلاعتهئارزقاإف تابثلان اولاد |

 لزملاءاملاّْا لءاوثاينلا لاو ناد ميكا عئاصلا دوجو ىلءلالدنتسالارك ذي . الاءذهق عدنا |
 لما اواراىه ناكل! ذه ىف هانرك ذدقف ءامدل !نموأ بالا نمل زان نرطملا تام ورظملا وهءامسلا نم
 ا سس اءاودو ”ىن لك-او انلاا رش ىلا عت هلل اهل هج ىذل اوهانح هدأ نامت 0 01

 [ لق نافع ءيثلكءاملا نمءانلعو لاسفل ءطح ةمعنل !هذيهنا ىرخاةيآ ىف ىلا عتاد | نيو دقتو تاريش

 ا [دوحوأا* ال وهو هرب غن منو دقو هنم وكيد توأووأرلا نمالا سل قاطتا برش نا ن رق ٍْ

 أ لوةي أل ئاقاو هرعغ نم برش نأ ف ني لوانبارشرطملانانيبىلاعتهنأب ىضاقلا تا ضرالارءة أ |
 اذه تئاذ اهريغنمال هنم ءانعم تالريمم لا دي بارش هن مكن هلوقذ الزرصخلا ىل_علديقت الا رهاظ | ا

 هوقهءلعلتلدلاوثلاتهن كس رطملاءام”ةلج-نمضرالا تهت نذل ءانملا نوكس,نأ عئتمال لوقف 0

 ردلاودونذعلا ريغفاضيأ منتعالو ضرالا ىف. ءاكسافردق:ءام» اهسلا مانا م ا

 هنلاوتايتلا نب :وكتلاسس هلا ل هك امءامسلا نم ةلزتانل ا هامل نهحاثلا مسقل اورطااءامتدلج نم توكي ثأأ | ||

 3 : الاه دهر حاط (لوالاثدأا ) ثح امم بقوه . الارخآ ىلانووست هبفرصم هفمو هلوةبةراتشالا | ا

 نالوقا:عهو نذغلاو الكلاردشلا نمدا رمل ناكل ع هامنا اذهوة_ذكم رصشلاةماساتا ىنتق|]
 ١ عي هرخشل ازعاذامسغألا اهمضقلاب دشن اوركشو وف نوال وا ولالا 2 لوالا) | |

 والكل ارصشلا نم دارملاة الا هذهىف ةينتقنبا لاهو ضرالا تيدندحا ذا نيالا للسان وقسمسمأ | |
 رضشلاو ىصفلاو لاه ىلاعت هنا لوي نأ لئاقاو الكتل عي تح هنافر مبشلا نم اول تالة طك تءاططسا ظ ا

 نؤرمةماةلاف دكه قاسدلامرد مهما نمو قاس هل سبا امم ضرال | نم نما اممصتلان هدازماو نادصتم| ا

 لعام للا فطعنأب هسنع ناجح نأ ن تس رامهنيب رياغتلا ىلع لد مدتلا ىلعرصشلا فامءابلق لانو
 | مهضدي تاوضأ ١ طاوضا اذاموقلارحاثن لاق طالتخ الانرعش هرصشلا ظةلفاضي  ورومشم دشلانو عوألا | 1

 أ لضاع طالتخالا ىعمو مان نم انعف لومكحي ىت جد ىلا ه:لاهو تطامن>ا اذاحامرلا ثرحاشتو ضعءبلاب | ْ
 قروىز ىلع دغ:لبالات ا: (ىاثا !لوقلا) اهءلعردشلا ظفاقالطازاوس سوف“ الكلاو بشعلا ف |

 ( ةنف هلو (ىناثلا ثضلا) لّتالا لوقلا ىف هانرك ذامىلا ةجاسالفربدقتل ا اذه لءوراكلا اراصغالا
 اه د
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 ظ أ مرتي مت ان ىامتدقا هرك ذي |ثءحوركدااءىلو أ ىئعملا اذه ناكتل ازيا لهنا مل لك !ناكولف تنوكرلا
 ' أ اهئمو ماهذ الا ةنغص ىف لاق ىلاعت هنا ل ةءمفرخ آه«حونملالدةسالا انهو نأاضنأ نكع وهلك ١

 ا 1 ملك امري نأ بوف ماعئالاريغنملكال زوال نأ ىذتةقرصالا ددفت ةماكلا هذدو نواك أت

 "||| بوكرلل ةقواعا م اركذو رجل او لاغبلاو لدملا رو ذمالكلا اذه دعب ىلاعت هنا م رصاع! اذه ئذتقع ل لنا

 1 : هده. لال دّيسالان رككو+اسسشالاهذهف "للص اح رتغو ماع الاءةصوصخمم لك الا ةعفنس نا ئظتقن اذ .4

 ]|| هتالثلا» ءانشالا هذه قاخ نم دوصقللا مامت نا ىذتقياه وبكر هوقناوهوكلاثثةنسجو نمايإالا
 اشي اهلك ”لح ناك لب بوكرلاوهاهةلخ نمدو هةملا مات ناك انا هاك |”لح ولو ةسايزلاو بوكرااوه
 يودي اولا نانو دويستملا ضعب ريصي ل دوصت مات نوك. نأ نءا_جوكرزاو-حرذذ ->وادو هدم
 امولعماهاك اب ردت ناكل نانا وداد هلك امي رحب ىلءذي ال اءذه تل دول ل اةف نبل سا هنا تاو

 1 موك نا نيث مل اوني رمسفملا ةماعل وق ناكل كلل ذك ءالا ناكو لو ةنكم يكررس طيور منا

 . || عر اذه ص طخ قرن مل مونلا اًذهلبق ال ها ناكاس مب رتل نال الامان هةريخ ماع تدرح ةيلهالار دما

 حلادملاب ةالعم ىلاعت هللا لاعناناينولئاقلا (ةثلاثلا هلكسملا) نين سح باوباذهو ةدئاف ةبيشلا ذهب

 هريظنو ةئالغل اةعفنملا لال ةقولتغ تان او.طاءذهناىذت هب هتاف الاهذه :رهاظاو هدا ,تسحالاو

 نودبع.لالا سثالاو نا ات ةلخامو هل وذو نونا نا تاذلل ]ون لم 'نلار ها كلا انلزنأ تاك هلوق

 لاغيلاو لسدخا اش ىلاسعت هنادي الا ىعمناكامل لوةينأ لاقل .(ةعدارلا "هلع سملا) م موليم ف عالكلاو

 ش هذه مالكلا اذهرك ذو ىلاعن هنا هءاوحو ةرامعلا هذه ل رلقمكصا ةنيزاهلماواهو كرتاربمتاو

 | ثروي ئشااينيزتلاتالزئاجرمسغ كلذود اؤصنملا 8 تعل او ومال هسا ا يمزنع زتلاناى-هللاراضلةرامغلا
 ا تتاشا نيش كحتسفوعريز واب مىلاعت هللاو ةمومذمقالخاءذهوريكتلاو هششلاو دعنا

 ' ]|| ايعالارريضامتطساون مكسف:أ نع اوعف دتناهويكرتا اهةلث لاف لب ىلاعملا هذه لل. هات انو ريينمم ٍْ

 هذهرامتخ اى ةدئافلاوهاذ هن تاذلايدوصةمريغ هنكلو سهالا نسف: لصاعو هف اهي نيزال اامأو ةقدملاوأ

 لا وحأ ان انارو ساعافت !اهيناسنالا عفتني ىتاا تاناوملا لاو االوارك ذانا ىلاعت هنا لعاو ةرادعلا |||

 ىتااءامشالاىهوتاناو.كللا نمثلاثلا مسقلا قب ىرورضري غاعافتا!ممناستالا عفتض ىتلاتاناونللا |||
 ايءاونأ نال كلو نولعتالامت و او لاف لاسحالا ليس لل ءاهركذ ذق لاق اقلب ناسأالا عفا

 || ناكلاهلاوحأ ت ئاغ حرش ف ناسنالا ضاولوءاسحالاو دما نع ةحراخ ةريثك اهما .أواهفانعأو

 لانج الا ل دس ىلءاهرك ةلاو>الا نسح ناكر داافتر املاك ةريثكل اتاداخلا ةيتكدمي زوكذملا
 َّ 1 اره شرعل انيمي ىلع نا لاهت هنا سابع نس! ن ءالاعضلاو لئاقموءاطع ىوروةنآ الاءزه ىف ىلاعتهتارك داك

 ردفس لك مالسلا هملع لب رباجس هنا و لس ديةعسلار اهأاو عبسلا نيضرالاو عمسلاتاوهسملا لثمروننم

 . || اذكه تير نم عقن ةطقن لكم نمدقا قاف ضني هلا ىلا الا جو هرون ىلا اروندادزتف لستغيو

 أ هيلاثودوعيال افا[ نوعيساضيا ةبعكلا فورومعملاثدما !افل أ وعبس عون لكم هتم لش دي ديئلمتلأ اذكر

 قلامعتدنا ملعا(نيعجساك ادهاءاشولو ربا ا عمو لستسل اديصق هلل ىلءو) ىلا عتهلوق + ةعاسلا مود" نآىلا

 ْ | رذعال ةحازااهتحرشو لئالدلا هذه تركذانا ىأل يمسلا دسصق 5 هللا ىلعو لاغد,- وتلا لث « الدم رمش

 ١ | أ ىدح ارنا اج( ىلوالا هلال الا ىو ةشب ن نعى نم ىبكتو هضاب نع كله نم كالهمأ هلعال ةلازاو

 ْإ فدع ١ الافاده تفر ءاذا كيولطمىلااَدأ اذادصاهودصق قرط لاش ب رطلا ةماقموشا نفقا

 قالا نعلمملا :ءالاىفرودج ا ىعمو لام لداع ىأرئئاج اهنموىلاه متل سلا دصق ناب هللا ىلءوريدقتلاو
 دصافر بغراجو هام لسسل !نمو ىءيزاجل | ةغا ىف ةدنْو ىهو لسل ا ىلع دوعيرت اج اهنمو هلوق ىةناككل او
 هللا ىلع ده هنا ىلءادي الا تادةلزتعملا تلاه (ةل اثنا ةلثسا ا) لعأهتقاو لالضل اورذكلا اون وهو قدا

 | ىلع ةلكو لمدسنل ادصق هنا ىلعو لاحت ىلاسعت هنالزا ذعالاو لاعلا ةحازاو نيذلا ىلاةيادهلاو داشرال !ىلاعت

 ا
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 ًاراهتاولمللا+ ا و نورك: موقل طوب اره ندا اذهلفانقان ل٠ اعلا ١
 انا عضرالا ف مكل از ذامو نولقعد موقل تانآ هال كي ذف ناد ضأن تار راهم مودع !اورمدلاو نشعشلاو ١ ١

| 
 هده نا أ ىلا هت هانا معا(ىلوالا لكس لئاسسم تالاف (نورت ديموقلةي الكلذ ىّناهناولا
| ٠ 

 مانعا ذه ثداولا ثودح نا به لون نأ (لوالا) نيهجو نم ءانركذ ىذلا لاؤَدلا ن ءالكالااا
 نمابتالابصتاو اتاكرخ دئال هنأ الا ةع.كوكلاتالكشتااو ة.؟لفلا تالاصتالا ىلا :دنعس فدل 1
 | تاذدا (ةقاتااوزنلا عرعرة مدل الاتية قا شتالا تتاورد .- لكن اكل ةفضا لع ماد اكوالا] 1 | ماسجالا تا(لوالا) زيهول ل طانلوالاو هل ةرياغمرومااماواهتاو ذامآ تاكرالا كلت باو با 0

 / ناكولو ت اذلا كلت ماو دي دكر ا نمءزألا 00000 اا نمءزملا اعل رافق "لع تناكولار

 هنوكن م عنب واكاس هنو؟ت جوي كل دو الص أر يسغتريدغ ًءَنَمَةَذخاو ةلاح ىلسع مسا ءانقإ بجول 3

 || همدعىلا هتودث ىضفا امو هناذلاك اس هنو كتص نول هناذا ل رتم م 1 1نأبلوقلاّنا تنثفات ْ
 ريسغلا كلذو هزيدغلاك تم نوكي نأ قمفا.هج هنوكتاكر هن دوكي لا ميال .كلاناتنئفالط ا تاكأأ] ١
 هسئيعيمسملا كل ذَناىفدئ اعروك ذملا ثصا انا لظانلوالاو نعاس امرأ ةنفاراتتت وكام ْ 0 ١

 ةلنراسر ومانكاوكلاوكالفالا عاسحأ ْلَر دعا تاثف ءاسنجالا رئاسنو داهنذعي ةوقلا كلب ا صتخال ٌ

 نوكبن ا اماف اءناهسجالو انبشج نكي ناو هيف لوتالا ميسقتلا داعابز اهسحوأ اهدحج ناكن أني ءابملا كل ذواهتع أل

 ملف وسلا ىلع ماسجالا عمج ىلات اذان بج وما كلذ همس نال ل طان ]والو ار ات العاف 0 نلاناو 3 | ١

 كلالفالا < رم ناتدثا ذهل طناإو ضعب نم نو أ ةتسةملاراناالا ضع لو.ةد ءانسخالا ضعت نوح, 1
 انا لد صانخلاف ىلاغت هتلاوه كالذو ا.ذانهسجو امدح هنوكن ءءزملارداقلار اتا لعاةلاوهبكاوكتلاو | ْ ئ

 ةيبكوكلاتاكرللاهذيهف ناك وكلاو ةيكصافلا تاك رطاىلا ىلفسلالاعلاث داو ذانساء انسكحولو أ[ ١١
 هذه قل نوكي نآس جاوفلاةعوهو لسلدتلا مزلالاو ىرتنا كال ذأ ىلاانهداةسأ نكمعال ةيكلفلاو |
 ا قاتثو ةيكلفلا تاكرااىلاةدئتسسم ةيلفسلاثذا وحلا تناك اذاو ىلا غن هتتاوهانهربدمو ”تاكردلا |[
 | ىاعاشأ نا لكلا نأنافارتعا اذه ناكسف هنيوككو هريدقتو ىلاعت هللا قم اذن هن داس ةيكتلفلا تاكراا| ْ ٠

 | كلت تناك ن !ىنعت رّهقلاو سمثل اوراهنل او لدلل | مكتخا رذسو هلوق نم دارخ اوهاذهو هَعدلصَو هثا دانو | ْ
 اهثودخ نوك نأو دبال» اشالا دهرا او سدثلا تاكرحورانااو لئلال |بقاعت ل جال ةيلغسلا ثداوألا | ا

 فَّناهلو بة "الا هذه عيش مرسال اه |١ دهى لمادلا اذه ”متا1و ل لل 0# اعطق هريطتستو ىلاسعت هلل قيلت |

 رخا ىف ءاهتنالا سّدهالو لطان سل ستلا:ل ولان لسعالق اع ناكن ملك نا ئئمينولةءدموقاتاناالثاذ |
 نه لوةننأ لاؤسلا كلذ نع قانقفنا وملاو نيب اولا د ار يرقتا ذةريذقل ارا ا لعافلا ىلا ألا ظ
 كلذو مغالاو كالفالاو عابللارمثأتلابال ناونحلاو تابنلا شو دح نوكي ذا هللا ىلع ةلالذلا مين | ا ٍ

 | ناك ن نفل ادلّؤنا ذا هنا رت مدجاو لكلا ىلا ةمسنااب رمقلاو سوشلاو مفالاو كالفالا وع امطلا رع ريثأتتال | ئ
 هع لا ىف ىرتانا لونقن لب غدار عنب .ط ىلع هؤامو ثلان" سبط ىلع هلو عبط ىلع همدعو عبط ىلع هرمشت | ْ

 | نوكت ةقزولا كلو در 2 !ةباغف ةقرولا كالت ن .ىناثل ا هجولاو ةرفصلا ةياعف هنم ةدحاولا ةقرولا ىوجود-أ | ظ
 ةدحاو ةمسن ةقدقرلا ةقرولا كالت ىهبو ىلا كالفالاو مهخالا يسن نا ةرورمضل اناهنو ةفاطالاو ةقرلا هباعفف | ظ |[

 نال ةركلل اوه طيسبلا لكتشاولاه ممن ىرتال اد اوالاعفالا ل غتال ةدحاولا ةَد ذاملا فةداولا ةعيبطلاو | 1

 أوف هيلاوج عج هباشتيىذلا لكشلاوؤاهباشتمن زك نأ ب ةدححاولا ةّداملا ىف ةدءلا ولا ةعيبطلا رثأت | | َ

 | لصين أ بيو بناومادح[ نم عمشلا كلذ نم عرذا ةسج«اضتسا ا ذاف عمشلاانعضواذاانضنإأو ةر ةركلا | ظ
 أ اذه تىثاذا نناوللا لكلا اهتيسن هاش” نأ بحي ةرثؤملا ةغسطلا نال بن اونلسا عسدس ىف رثالااذسه لش
 ةبسن ةقيقرلا ةغيطلاةقرولا كا ىهجو ىلا عئابطلاولالفالاو متالاورمقلاو سما ةبسن نارهظلوةنأ ا

 )| ! | نالها ثةهريغرت الانا تدنو ارب اشتمرثالا ناك ةدحاو تبن تناكىيم ةرثوملا ةعمسطلا نا تو ةددح او ا
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 1 قف
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 5 ااذااموضموست ىه تماسو ى رتاهتلش اذا ةيثاملا تدم لاقي مكث اوم نوع زروذلا ف ىأنومست

 || فرثؤنا ااهلي هأتو ةءالعلا ىو ةموسلا نم كل ذذخأ حاج زلا لاه ةئاسو ماوس ى بأ تءاش ثيحتءر

 1 | ىفءانرك ذدقاظذللا اذه يف مالكسلا مامقو ىرملا ف لاسرالا ملعتابممالفريسغ لاقتو تامالعا يعرب ب ”ضوالا |
 1 | بانعالاو ليضفلاو نود زلاو عرزلا هب مككت يني ىلاجتهلوق امأ هم و لا لي, او ىلا عت لوقف نارتع لا ةرود

 ]| ماعتالا ىرادعمامهدس ا نامسق ءاممأ ا ءأم نم هللا هتبني ىذلا ثايثل !ناوه (لوالا ثحلا)ثج ايم هيف
 1 | هلوق نمدارملاوهو نا.نالا لك الامواج ناك امىفاثلاو نوجست هيف هلوق ن مدار ااودو تان اولا ةّماساو :

 ! | هعبتاو ثاناورعلا رم نوكسح, امرك ديدي الا هذ هيف أدب ىلا «) هنا لبق ناف نوب زلاو عزززلا هب ركل تنطر

 ١ ظ "اسهاعري انج ناسسنالا ل وك أ 0010 رتلا اذه سكعىرخاديا فو نانالا«اذغنوكأم 10 5
 || ىلع هينيفاي الامذه فروك نم لاب ترتلا امأاسناق هس :دئاسفلا اف مكمان اوعراواواكلاةفتانا 5
 1 | ةيسلف: لاب همانقعا نملك اهدي تغن وك نع ناسسنالا ماسقشان وكسب, نأوهو قالخالاغ لك

 اباماللاهبلع هلرةفروك ذااوهام+_:مدودةماف ىرخالاة تالا فر ركصذملا بترئلاامأو

 || نوقايلاو يشفتلا ىلع نوانتددت :ركياف أ ةباور ىف مصاعأرق ( ىناثلاثضا1 ) ل متنوع كنب
 1 أ ىلا احم قاخ ناسنالاناملسعا (ثلاقلا ثحاا) مدقناعهيمشا ءاسلاو ىدن_>اولا لاه“ املا

 ١ أ تال قاسنلاءاذغلا نم ةرشأ ىناويطساءاذغااو تاءنلا نمو ناومملا نمن وكي نأاماءاذ_غلاوءاذغلا
 لكا كانه ةهباشا (َنالتاينلا لك ادهنعاهدإو ول نم لمس ناوأس* ءاضعأ لك ادنءناسنالاءاضعًأدإَو

 ٠ | ىذلاوهاذ_هو ىرلا ةطسا وباتت ىف ىمسلاو تاناوملساةمانسا نمد د عاف افازيملا» اذغلاو متأو

 ؛ أاظفاب ةراشالا هبلافبوبط ام هك اوفو بود ناسقف قاب لاءاذلاامأوةماسألا ىف ىلاعت هللا هركذ |

 ٍْ |نسماداو هو نم ةهك اه هئالف نوت رلاامبانءالاو لضااو نويزلاهفرمش أن دك اوذلاامأو علا ظ

 ْ ظ ًازاشماامأو َج وتسلا لاعتماو ىلطلاو لك الا ىف ةريثكن اهدالا عفانمو نهدلان مهبخامةرثكلرخاهجو |

 انهم ساينلا عفتني ىتاا تاناوءل ارك ذا ا ىلا عت هناامكو .مولعرهاطظفدك اويفااريئاست :نهبائعالاو لدتا
 أتينا نماهي عشت عاونالاركذاملانهه كلذكف نوأ«:الام قلفيو ةيقلا ةفص ىف لاف لصف ىلع

 ًااهعفاتمو انماةمواهعاوب و اهساتسأىف ل وقل لمضفتَن ا ىلءاهستتتار جلا لكن هو ةيقءااةءذض ىف لاق 0

 أنو ركفت مئشا هن ال كل ذىف تالا من لمحل امالكلا ىلءهيفراصتقالا ىلوالاف تاداحم ىف هركذ نكمال
 | ةدجاولا ةبللأ نا لورق: ىلابعت هتادوحو ىلع ةلاد تانآ ايشال اهذهنوكح رمش ىف(لوتالا) ناثمي انههو

 ةيوطان مج ازغب أ ةبحا 317لخ اج تدمن تقولا ى هةئع هريداقم هلال هده ىلع تحد ذانينطلا ف عت

 |نمةهدعاصص ةرت ةبااذل# ىلعأ نم حرخفاهلفسأو اه الع قش نيف ةسملا هدد

 قور»:ةامسملا ىهةصئاغلا هذهو ضرال ارعق ىفةسث ا ىرخا 5 رشا لفسأ نموغا وولا ىلا ٍض رالالخاد

 اراممااو ماك الاو راهزالاوقاروالا امنم حجر مث ىوقتو وذو دادزتلازئالةرشا !كال نا مث ةرصشلا

 || نافثكنا مان نادراب همعو هرمشك نأف بذعلا ل٠ عن ايطلا ةفلتخم ماس سجأ ىلع لّقسمت د غلا كلت نامن'

 ! || ةباشتم مسا اذه ىلا ةنافسلا عت ايطلاةبسن ل اوةنفاذه تفرعاذا نافمطان ايطر ناراح امو جلو |
 ١ || هذه ىرتءايشالا هذه سن هياشت عمو ةهباشتم لكل ا ىلا ةبكوكلا تاكير مهلا وةيكلشاات 1 ريثأتلا ةيسنو ١

 1 ألجالالا سل كلذ نا لى ءلا عب مصل دف ةفصلاو ةح ارلاو نوللاو مطلاو عد .دطلا ىف ةفلتتم ماسجاالا

 ش |موقاهلوقيدن الا هد مخ ىلابعت هنا (ىاشنا ثحملا) ةلالدلا هد هربرقتاذعهف مدر ميكر داق لعاف .

 بانعالاو ليؤتااو نوب زلاو عرزلا هب تبن ًافءامءاعتلا ٠ نم لنا هنارك 7 يقانجتالا ذه: نماللاو تركت ١

 انس تداوو تثدحافا» اءثالا هذهنا لاقي نأذوويال لواهتبنا ىذلاوهىلاعت هنالسنال لوقي نأ لث 5

 0غ لاودلا اًده تن :رءاذاو بك اوكختااورمقلاو رمعشلا تاريثأتو ةسعن رالالودفا|بقاسعت |

 ظ | اةلاوانمد وكي لببولطا ١ ذه ةدافابابفاو امان لمادلا 'ذهنوكيإل لا.ة-الا | ذهداسف ىلءىللدلا ١
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 فوع امام ام هلك ثمل اكول نال ذو ةدئاف دي زم ىرطلات دف تازعاوذواشو امش قب قش لاقي أك 1

 هب ودأعلاةياَعف هه ىذلا ناوي قاعزلا لك ارصأ نم رخام هناف ىرطااب فرعي ام ىلاسعت هنأ ةر دق نم هب ْ

 (ةمئاشلا لكس )١ قنا نمد ضل اروظا ثم هتمكحو هللا ةردقب :لب ةعسطلا بسال ثدحامتا هنارلع 1
 مب سك وسلا ب 1نالاولاه ثنا كتل هلم لك ًاقمسللا لك أ أ. ال فلول هللا هجر ةقماسوبأ لاق | 1

 1ْ ا ناس هللا نا قوف سلو الا هداه فا. هو كس ىلع صن ىلاعت هنال ثنيه نورتتأ لاق | ْ
 هن الادب هلع ححاو كلذ هيلع ركنأف ىروثلا ناضس هعمدو ل وقلا اذه لاهامهتاذجرةفشحانأت ا || ْ
 نايفسلاهال مأ تدك لهضرال ا ىلسع ىلصف طاسبلا ىلع ليال فل- لبر نع ةأسوالجراوبلاثعب || ١
 ناكل ذنا نامةس فرعف لاه طا: ضرالا مك لعج هللاو لاف ىلاعت هللاّنا سلا لث اساالاقفتْنَع ||

 رهاظب لمسعلا اكرئانا بالا ىفام ىصقانال ىوقب سدا مالكلا اذه لوقينأ 1 لئاسقلو ةغنح ىل نيت

 ىرخاة آى نآرقلار هالفب لمعلا كرتاْمْرلب قيكسحف هلع ماه ىذلا لسا دال طاسسنلا ظفا ف تآر لا

 نيت ىضرال نقشت [دا طاسسلا ىلع ىل_هيال.فلسانملهنا ( لوقالا) نيهحو نعني روصلانيبقرفلاو | 0
 ظل تحج رضرال ليدي نأ ريدة: ىلءاشن ؟ثذل ا همزل ةشورغم نو تسال ىلا ضرالا لع لولو ١ ظ ةلاحمال ثئللا همزل طاسبلاب ةشورغملا ٌصرالا ىلع ىلص نا هنالةال_هلانمه عن نأانمزل طاسبلا ظفا أ ١

 ته كعسلا م_حطلانلخدأ اذاام فال_غهناا لمسالام كل ذو ةالضلا نم هعنم ىذتة با هذ طاسلا ||
 ةرورضاانهنانا(ىنامثأا) قرغلارهظفرو ذه قالطالا ىلسعم للا لك ا نم «_هنمىف ربل هنال مسا ظل | 1
 معلا مس اعوقونا فرعي ملاماز اي ه.هلالنانضرالا ىلبع ماسلا ناعوفو تالا لل ْ 00
 ةنامو داما لع ةئايخالا قيم! مقل يترتب نأ جو اء[ قرفاارهانفزاخم كسلا مل ىلسع| 1

 هدهي رشا همالغل لجرلا لاه اذا هنا ليل دب كمسلا م كلهم مهفيال نأ قالطالا ىلع مل مللارك ذاذاسانلا ظ ا ٍ

 نوريتعتةران ناميالا باك انأ رانا باوناو راكنألاب اقيقس ناك كعسلايءاخ ال مهاردلا ظ .ٍ

 رتشا همالغل لاه ذا هنا هملع ليل دلاو نيم | نيب ؛اطباض مترك ذ مان ا دامو ف رعل ا نوربتعت ةراناؤ امال

 مل لك الث اح هنا نولوةنم كنا عم هسلعراكنالاباتةءق ناكروفطعلا ممل اهلا مهاردلا ذأ 0
 نين لع (ةئاشاا ةعفنملا) لعأ هللاو نيعتم نآرقلا صن ىلا عوجرلاو برطضم فرعلا نا تثذر وفسعلا | 0

 حر ىلا: لاق ناعر او واؤللا ةيلط ابدا ارااو اموات ةءلس ه.:ماوجر دعاسلو ىلاعت هلوق رلا | 00

 نوكيامن'هبنيزتلا ىلعَن ّنهمادقانالو متل نمّن والم مماسن سل مهسيلب دارملاوناجرملاو واول امسبنم | ١
 ىلا ىف ةاكرلا تحال هلا "هلك م ىفاوكسمت انباصعأ ضي تي رو مهساسبلو م-هتنيز اهم اكسف مهلججا نم |

 ف.هض ثري دحلا اذه تاقن ىل ١ ىفةاك زال لاه هنأ ملسو هيلع هللا لص "ىبغلان نع ةورعثي دج حابملا | :

 ل وص قاشيدأ دقو ماللاو فاالا ىل در ةم ظفل ىلكلا اذا همف لاقي نأ نكسحومف ةمصا اريدقْسو ةياورلا | : ١
 هللاءركص زىذااوه» قباسلادو عءااود ىذلا ىلا اوقب ااا دوههملا ىلع هلو بحي اهذالا اذه نا هقفلا | 1

 ةاك زالريزلا كل درب دةّررادف 0 مو بلت هيل هلم وجر مستو هلوقوهو هب . الا ءذه ىف هاك ىف ىلاعت | 1
 هشرخ اوم كالا ىرتوىلاعت لو (ةئلاثلا ةعفتملا) لعأ هللاو هب ةيلالدتسسالا طقس ذئنسوى دلل ىف | 1 3 ْ

 كلفلا ىرج تود هنأ ءاّرفلا نءوا.هردسي ءاملا اهةّشةئمؤسلا رذع ةغللا ل هأ لاه .هليضف نما وغتتتلو ظ
 هاملاقشتالا_مالريسفتلا هس نيم ا ِْ

 هللا ليش: ند معبرا اوءاطتق ةرادلل

 قلأد) ىلاعءتهلوق + ل_ءأهتاو كش :نومدست كلا هلانسإوكامتاهقا لشن ايوا 1

 نالعا (نودن مد متلابو تامالعو نو دنت مكلعل الم_سواراسمئاو مكبد.ة نأ ىم اور ضرآلا ف

 قلو هلوق (ىلوالا ةمهنل اف) ضرالا ىف ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا علا ضعب روضه 4 , الا ذه نمدودقملا

 ا قعد مكب دق نأ هلوق (ىلوالا هل كح ىلا) تان اًمسمهنقو مكيديق نأ ىءادر ضرالا ىف
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 ظ ظ - اوصح ىفرثؤملانأت عطقلا دمي اذسهفةرهلا ةياعف ىناثلا بئايطلاو ةرفصلا باف ةق رولا كلت ىنايندحأ
 ! | هناصسمقاوخو ميكحلار ا21لعافلاوهاهفرثؤملا لب ةعمسطل اوهس ءالاو>الاوناولالاو تافدلاهذه

 0 | | 0 راتب اجزم ارداولاهتع سرالاقرك ةأهنيو وق نمدارملاوهاذهو ىلاستو

 1 ا [العافلب تاذاابابساو سيلاهفرثؤملا نار علتاهلا و ارفانتوامتافص فالتخا ىلع ةيئابنلا ماسجالا

 1 د | وقبة .ئاثلاةن . الاون ورك ةموقاهلوةيىلوالاآنا الا مخ نات تولت الدلاهذهرب رقتماتاذهفاراتدم

 . || ةرهاظلالئالدلاو ةبغنلا دئاوفا اءذ_ه ىلع همن ىذلاوهنوركذي موقل هود ةثلانثلا هب الاو نول عب موز
 ظ اهلكعومتلاو رهقلاو ةنيوشلاونصاع بارت (ةيناثلا هللا ) انمندلا ونيدلا ف دف اطلا ىلعهقدهلت او

 . [| هرن نوكينأ ىكاسع عفرلان مومتل او مصاعد نءصفح أر قو تارضسم هلوقوهرب لن اوءاد الا ىل_ دم عقرلا
 1 |ارضسمئئثلا اذه ترذملوةنالن رعلاذاريزستلا ظفارّركالئااذ ىو اهلج اع او ءايطيبترل موصلاو

 3 |مالكلارهاذهو هثداراو هبز دة ت2 ةرضسمامنوك لاح ءاسشال ا هدهاسم ار <« ىلاعت هناىعملاناهاوقب

 8 ْ | ةردق تحت ةرضسمابمنوكل اح مهطءاصا.ةقفاوم اهلوسوع ايشالاهده سانالرخ«ىلاخت هناريدتتلاو صا

 3 | , الاى قد لأ هللاو مزالريغةدئافلا ن ءىلاسانارب ركتاافريدقتلا اذه ىلعو هنذاوءرمأو ىلا: هنا

 3 | فيكن روت, نأ زوجي رداهوهنعالا كلذ قءلنالو رسقااورهقلا نعةر ابعريضسلا - -(لوالا) تالاؤس

  [||مذ_هريدالل ىلاعتهنالوالانيهجو نم باول اورمّأ او سعشلاو تاداسمج ا فورابنلاو ليلا فكل ذ مسي

 | قلطا ىئعملا اذهجلف عاوطملا داقنملا دبعلاب ةريشت راض دايعلا لاضاق اطم ةدح اودع رط ىلع« اسال |

 ١ | لي! هنم نصالا م مةةسالوهو باول ىفىفا ثلا هولا ن ءوريضسلا ظفاربب لا نم عوذلا ١ذه ىلع

 | ىلا عت هنناو ةيئالي برع !نم هكر اى >رمقااو سهلا ةمعبسطلا ةهكربل !نولوةب مال كلذو ةّدنهلا

 5 | |ذهلفأ رق دكرملا , ذه تناك برغملا ىلا ريشا ند همظعالا كذا دكر ةطساوب بك او كلا هذه كد م

 5 | رمق تاكرس بيبا دوجولبلل وراها ل صال ناك! ذا( ىاتملا لاو اولا ريض اظفل مق درو سلا

 0 |( ليس مشا | دكر بيسي رسل لال او راهن | ثو دس نا باوذاو سعبشلاركذ نع امن خم لببلل اور اهنا ارك ناك

 3 ظ سعنلا ةكرساشأو هناصسمتاكي ر هبال تسدل هتكرح نا ىلءانلل دىذلا مظعالا كإذلا كرس بنس امغو د

 1 أ م”ؤوااو ةرضأ, تاركدم هل وق ىئدعمام (ثلاسثلا لاؤسلا )م ولاثو دلال ةنسلاثود-هل لعام ءانأ
 1 | ل مآ تادانجب بك اوكل اولالفالا نأ ىل_ءةسغب مهن . الام ذهنا ب اواو مالا ل ةر دنقل اوهريضستلا ىف

 اخ عع ضالا ظفاو ريدقتلاو قلللا ىلع دن . الامد ىفرمالا اولج مرح الفتاداصل اهنا ىلع نيلملارثك |و
 3 | الغ ضمان :ل! نمو نوكمف ن نكمل لوقن نأ ءاندرأ اذا ئذلاننعأامغا ىلابعتلاقريثك ل عفا اوئاشلا

 ارم ىدلا اوهو) ىلا«ةهلوق لع هللاو ف..اكشااو نذالا ىل_ع الا ىل.<انه-هفتاداه تدل

 د مكلعا رولذد3 نم اوغحتلو هذ رخا ومكإهلا ىرت وام ولت ةءاد هئما اود ركستوأب رطانمل همماو ]وا

 ' ةيناثلاةترلافد 0 0 الا نابثا ىلع تح انا اننا (ندركشت

 5 3 (تسادف رسانعلا لاوخأ اهتب مئاصل ادو جو ىلء لال دتسالا نما ةبترأ ار كنص 3تانثلا

 ًارااود كاذوءاملا ىف ةسث ا ضرالا ةركعابراةثالثاولاه همها يلعن ا لاو ءاملارص نعي لال دتسالاب
 ش1 هدعت نم هدعرصل او هدعب لاف امراكأ | نم ةءيسنوكسملا عب لإ اذه ىف لص وءاملا رصذع ةءاكوهو طرا |

 ْ اسس قالا هاا هت هقاذح عمور ما ءذوع سانا اعتق ءرطم ىلا ذأاورهج | ةفمس

 | رك ذلاعتهللاو ةريثكرادلا عفانمّت ا معاو ص وغلاب وأ بوكرلاباما اهب عاف الا نم ساسنلا نكي ثم
 ْ (ىوالا) لئاسم همخوانر تلامس ات ىلاعت هلوق (ىلوالا ةعفاملا) عاونأ هئالثةيآ الا هذه ىفاهنم

 ١ ةوارطوا دود“ ارطارطبارط» اًدفا١لاوو دوا ارطورطن ورط دةوزوههمرع-غ يرط مكس ىلار ءالا نسا لاه



 |1ىدعدل 0 ا ا 010 نااما ١
 أرك لاهو قل ةقاولا تان ذل كتنو لاما هذه شضرالا كسره ىلع لها اا هج اذه ا

 أ لكي اعلا مسوغ لبملا كلذ هجونو لا ءلازكمو هعبطب هجوتامنا لاما هذه نمدحاو لكف |
 ١ هذه نءلخع ناكسف ةراديتسالا نم ضزالا: ةركعنج ىذلا دتولا ىرحت ايران وكي ةديدش ا هنروقو ميظعلا | ١
 ْ ةعذام تناكسف, :ةرب د_سملا دكر نءاهل ةعئاملا ةركل ىفةزورغملا دانتوألاك ضرال ا هح و ىل_علاسفلا || 1

 (منلآقصواماذسهف ةرب دم _بنملا ركرلسا ع نمضرالا تءامامنأ دع بار امضالاو قلم اودما نم ضرالا ا

 ىه ٍضرالا هحو ىفء ىلا هنا اهروها ىلا معنل ان ند( املاةمعتلا) دار «لعأ هللاوبابلا اذه ىو 1 1

 ارامنأوهلوقنا (لوالاثدخأا) ناثءانهه لص هنالءاو ضرالا هجو ىعراهنالا ىربب كانتا 1 ِْ

 ىعب! ناد« ال رامالا قاشواراسمماو ىتادرَىا ًاوربد لاو ىماو رض رالاىف اأو هلوق ىلع فواد ظ

 ىلاعت هناىرالأ لج ا هاينعمءاقاالاو ىءاورابف قلأو لاهاكا رامأض رالا ىفهتاقاأ ناقل ٠

 رلعلديرءاقلالا نال لاررئالا برا_ةيءاهل الاو اية كو ابواهقوذن مىساورابذ لعجو ىرخ أنآ لاه ٠

 كملعت .ةلأو ىلاعت لاك قلها و ل«لس1ءاقلالا اذه نمدارأ ا نأالا لغسالاا ىلا ىلءالا نمئثلا حرام را
 لابحلا يفاهعباشمر مفتي امنا رابمالارث كبصأن ا ٍةباقعلا مولعلا ف تي'هنأ (ىناثلاثخأا) مة

 لامتةوق (ةثلاثلا ةمعنلا) رايتالاو نر دف ارو اهرك ذ عب لا لاملسا ىلاعت هنت مارك ذا ب تلا اذهاف ||

 ضرال اىفقلأ او ردبقلاو ىماورضرال افا ودل اوةىل-ع + ”ةوانه ماشي نهر نودت كشط ابر ظ

 ىرخأ هنآ ق ىلاعت هلوت هرانو مكسحراةسأىاجب اودع نا لججال اهتنو اهرهطظ أ ىلاسعت هنأ ةانعمواليس |
 ضرإلاَق رهط هنأ رك ذا ىلإعت هنأ ؟لعاو او دنت كك ١يأ نود: ممكاعلهلوقو الي ساهيفمكلكسو |
 | اهتطسا وبل«. اهملال دّسالان هفاكبملا كغ قدح ةصوص# تامالعانوف روطأ هنأرك ذ ذ ةنمعمالمبس |

 ضرالا ف قلأو ريديقالاو ىباور ص رالا ىف هلو 5 ىلع. ةنوطعماضيأ ىهوتامالعو لاذ 0

 ١ انهي ىتلاءاسنشالا ىحو قرطلا لابعم تامالعاب ايدا ارأاو تامالعاببذ قوالب. ارابت اف قلو ىاو

 أ! نوذر-تي مذلا كلذ ةطساوبو بارتلا نول ةعاصجب ثد ,ًاروحان رلاو لاا نعتاناللا كرات |

 ل لوالا نه ستتم مالك نواتج عل لابو ةلوتو تامالعو هلوقد_:ءمالكلامت سفخالا لاه قرطلا |

 ٍ سءنتاو نادف رد اوارئلاوح ىد سلا نعو سانا | ىديأ ىف مهردل ارثك ل كلوةلك سنا مضلاب دا ارملاو | 3(

 لدقو فخ نوكيلاو نهرو ندرك م م2 عج وشو نوكسُف ةعاتن و زيتعذل مكلابو نسا أر ةوىدملاو |

 باطخ نو دنوم مه مدلابو لوقو ني رضا! ناطخ مكبد نأ ةوق لية ناماغيفتت مسا نمواولا فذ | 1

 مق اناانهلع ناكمر افيبأ ترثك نمو لاما باطلا هراغسأرثكت تناك اشد رنا انلق هيف بيلا اه نيب" اغلل |
 | ءانرك ذ ىذلا بلل رثد رق ىلا ةرابشا نودي مه مهتلارو اوةذ متأورثك ١م وهلايءا ددهالا نم ةيلصاخلا | ئ
 رصلا ةفصرك ذا ىلاعت هلال ردا صم نو ده مه مدلابو هلوق لامن مهن نورسفملا فلتشاو لعاهللاو ْ 1ْ

 ريل فريسل اهي لخدي ةلطع وجلد ؛ لاه نم مهنمو مضل. نو دّسهي هف نوري سي نمنا نيب عقانملا نم همقامو ٠
 ءاهةذلأ نموابعمنيتقولا يف لمديدق ميغا «ادئهالا نالوتمهن هنوك ىمعأ هنال لو لوقا اذهورلاو

 | تاندلشانو م ودفلاب ل دتيسي نأ هملع بوح هلاق 'هلبقلا هيلع ثرع اذارف اسملانا ىل_عالءلد كلذ لعجي نم
 قرطأ اةفرعم ىف تامالعلاهذهيءادتهالا ن كم نال يمت كلذ حابرلاو لابحلا ىهو ضرالا ىف ىتا |

 |تامالعب نوك, نأ اما ملا ءامنشانا لعاو "هلبقلا بط ةفرعم اهب لال دتسالا ن ك«كلذكف كلاسملاو
 3 .قلاوه هنا ن ناغلا ىلع سلمي ثم ىلا هحوتو داهتحالا بع نأ نحو ة 4ك ال تناك نوكيالوا ةدئال

 غناه رطانهاهذ تامالعلارهظت )ناو هملعء بجوا-«فار يدم نا كح هنأل ةداعالا بو أطشتا نيم تاف

 5 تت 1 : تواسنالا ناهطانالا 5 ةهج ىاىلا ةالسصاا ىفاريم نوكيا (امه دا
 هس 1| مف اما
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 هيض ا دو د يم 2

 5 ظ اوت نأ كل هللا ني ىلاعن هلوق دنع اذه انركذو نيب و ىلع مكيدت نأ ةها ف نييفوكلالوق

 ْ روهمب !نعروو ملا ( يناس“ !اهلكسملا) !ديم درع داملايشرالاهمو اني ب ارطشألاو كربلا دملاو

 . [| برطضتو بناج ىلا يناج نمد, .ةاهلاف املا هجو ىلعتيقلأ اداة ِمَدلا نا اولاهئادنآ الا ءةهريتسفتف

 ١ 1 ةللاقاخا كل ذكف اولا توتسافءاملا هدبو ىلسعت ترقب ةنيفسلا كال ىف هللا ما تالت اا

 01 هجو ىلع ترةدس اه لاهم لابحلا هذه اها عىلاعت للا قاف تدامو تدراطضا!ءاملا هو ىلع صرالا ىل اع

 8 عم ركذي ناام ا لملغتلا اذهنا(ل الاه وجو نم لكشد ا ده ل وقد نأ ل ئاقو لاما هذه لق: بيسءاملا

 1 ماسالا هذهتاكرس نان لوقلا عمو لصالا اذه نم عنملا عمو أ عبطلاب ل .ةثءامملاو ضرالا نوك ميل بت
 . || كش م لدلغتلا اذههف لالا ريدقتل ا قغام أر انما لعافلا قملختب ةعقاو ىه لي ايهعامطب تسياو !اهعانطب

 1 انفاط قريالوءاملاف صوغيءاملانم لقئالاوءاملا نم لقتانضرالا نا كثال لالا اذه ىلءال
 أمة ذنفمات الةئمفسا!فالذاذهو برام اشفؤايؤبعو دنغا هنا لاقي نا تشم هدا غابفاط قييول اداو هيلع

 || ذتنف املا ىلعةمضاطة بشلل قل 7تدسلا !ذ. علف ءاوهلا ند ةءولم تاسؤيو كت بكلتا لخادىفو بشالا
 تادف وفل او وا تاكو نامت ةهليشثلا ما بالا, تيسرأ !ذافءاملا هدو ىلع ليو دمتو برطضت
 نال لز:ةاسغ ا ضرالاو بوسرلاو لقثلا جوع ابط ءامالالو ضرالل سنل لاقي ناو هدو ىناثلاريد#قَتاا

 ضش || ةعط انوع داوةداعلا“ ارجادّرغ ضرال اءاطست٠ ءاملاراصامت او كلذك ا هام هتداعىرعب ؟ىلاعتهقلا

 ظ ا قافتدقا نار ىهضرالا نوكس لغرب دةلا اذه ىلسعف لونة صوص دلاح بجو ءانمللالو ضرالل

 | هنافريدقتلا اذه عو دكرطلا يف قلن ىلاستهت انا ىهذيرطضمةدئاما_ خوك هلعو نوكسلا اف قلك
 . [أ اننا اذه نالةنك اس ق يتلا هلعاهاسراو لاسملا هللا قاخن "هلام ةدئام تناك نضرالا ناد لولا دسعب

 2 | ماك تاغانضو تاسثلاو ءاسرالا بحر» لابخلا ةعسطو ناد. ا بح وب نضرالا همم تناكاذا عب

 ا َتاردَمَتلا لك ىلع ءنكتشم ليلعتل ااذهنا تثف لا اريطال اذهل وما عئابطلا قنرب دق: ىلعن الا

 ” || نم*امملا هدو ىلع ضرالا قيشنا ل_ال لقعيامنا لاب ان ضرالاءاسرانأوه ( ىفاثلا لاؤسلا)
 ع 1000 ضراألاَن َتَةَةسائذلا“ ءاملا ناك اذا لقعيامنا اذ_هو بتاج ىلا بناج نم لو دست نأريغ

 1 ْ كلذ هنوكس ا ىضتقاا تاقناف صضوصخلا هزيح ىف هقزقووءاد اكد توك | ىضتقملا اخ لوقن ذانفقاو
 ا || نضرالا فهل ثم لوقت :الرف نيعملازءحلا كلذ ىف هفوقو بحول ةصو دخلا هتءدبط نأو» صوصخل ازي1)

 3 ضرالانا:لؤقلا دسفي كل ذو نيعملا زيها كلذ ف اهفوقو بجو ضرالا ىتااّدص ومخلا ةعربطلا نو هو
 "لأ انوه نيسملاهزيسفءاملانوكسل ىضتقملا تاق ناف لا.كاءاهاسرا ىلاهغت هلا نأ بيس تفقواما
 "|| اذهدسف,ذشسو ضرالان رك ىدلثم لوقناللف ص ومخلا زال كل ذ ىف هئر دةبء املا نكس يىلانعت
 لع بوططتو اتناك دقنأ ريد ةّسف ميظع مسج ضرالا ع وه نا (ثلاقلالاؤسلا) اضيأ ل يلعتلا

 | ةنقدحلا تاراضلا هك رت :ضرالان اسدل أ لق ناف ىمانال فانك كاترهطت ل طبجما رصأا هو
 ترهل لايم االول هنا: لود نم ىلع نوزكنت مبف ساسنلل تاكرتلا كلت رهظت د.لزالزلادن ءاهلخادف
 || انا تاراضا كائاننق اوكحح هر ىلع حانزلاوةتىل لالا لاي اباهاسرا املىلاغتهناالا ضرالا
 ”دكر للا كل: ترهظ ةريغصلا ةعطقلا كلت ىف هكرالا تاصح الف ضرال ا نم ةريغص ةعطق لل-خاد ىف تنةدحا

 ]| لص جالتخا ىركاك روغ ضرألا نم ةنمعملاةءطقلا كِإ:ىفكرطار وهطنا لولا اذهب نولئ امل لاه

 ل ةنفلا ف نكاسلانازالا دكرلسا كلتر ظنت ل ضرالا ةماكتكرسولاما ناسسنالا ندب نمنيعموذع ىف

 ش0 از هىفاماذهفانههاذك ذا هاوقأو ةوجولا عرمسأ ىلعةمقاو تناك ناو ةنيغسلا ةملك هكر هم سعال

 | ىل_ةالدلاب تينلاسقين ا لكشملاعضوملا اذه ىفىد_:عىذلاو ةقيمعلا ةةيقدلا ثحابملا نم عضوملا

 ١ 1 0 و هوضاواو ةركبلا هذه مطس ىلع لالا هذه نا تناوترك شرال نا 2

 هلق .ة ةرك ضرالا تناك لو "داماس تناكأم تانوششناءذهن ا انضرفول لوقنفاذ- هدب اذا ركل هذه |

 كا 6 --

4 
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 ٍّض

 هللاح



 ديرك

 | ىشين أر دقيال لجرهلل صح ىذلا نم لضفا نوكيا ىعل برد ليصح ىذلا نا هانعمو اهب نوع |
 وهاذهف سجالا ةدايع هيو دلب الل ذفالاو:خصلا نمل ذقاناسنالا نوكصص»ن إب جو اذ_هواب ظ ظ

 1 انههكلذكف اهلا توكي نان ىتعل بر هل )صح نم نا ىلعلدئالا ملا ممةيالآ هذين نمدوصقلا

 ١ ةيدويبعملاو ةءهلالاىلامهتةيوستلا عضو !ا.كئاريغ نم لضف ق لاس !نانانسذيآ الاهذه نمدومقملا

 | ةلزكمملا نما ريثكشا با ولاىف (ثلاشثلاهج ولاو) اهلا نوك ةمقااخلا ة فص لوضحد درعناةءئم مزاد الو ||

 (كلد قاطأ نمو لا انللاهف اذ غان لو ةنالاعإ ءريسفن ىف ”ىعكملا لاق ديعلا ىل« قلاملا ظفانوقلطبال ||
 نسحأ هللا لرادتفهلوق ةوريطل !:ةميمهك ن يطل نم قانا و هلوقكىلاعت هللااهركذ عضا ومىفالا أخ ادةذ | ا
 ميل ؤااإلا اظفانوةلطت شاع أ باصعأ نك لسا ١ أ

 !نعتراسع كلذو ردشلا نعةرامءقا1ن نال زا لنا ىلءو مق بهل ىلع لاس ظفأ

 0 جا لا ىلا ههنا ق-قؤل ماع دمعلا قس ىفوهؤ نا :

 ْ ناتلأ م هرفق اهوصحتال هللا تمعن اودع ناد ىلاهتهلوقام |لعأ هللاو ىوّدب سيل انبهذم ةصص ىلع

 0 هّدهبنيأطخ و لظاب هللاريغةدايعب ل اغةسشالا نإ ةمَدْدَتملاَد الآب نيام ىلاعت هنا لسعا (ىلوالاةهلئيسملا)
 | لكلا ليدتس ىلع هميكق زج مايقلاو همعن ركسشو ىلاعت هللا ةءامعب ناسمتالا هنكع ال دنسبعلا نا ةياالاا ظ

 ىلا هد هنن[ ةماعلا زكح ْثىف غلا وت ادابعلاو تاعاطلاب. مايقلا ف هسا: بعتأ ناودبعلا لب ماقلاو '

 | ليسعقلاو ل صقتت لبس ىلسع مهنلا كلي هلعب طورمشم مال اركشب لاغتشالا نالكئاذو اريصقم نوكمهتلف ١١
 | ىلع لاصتدقاو لعل ناالا ةركسج شب لاغتمالا عن امواعمالوامووةمالو اروصّم ن ركيالامناف
 | | ةريصاف : لنا وغعو ةملنع ةهسازاهعشو اهمانفأو ةزيثك ىلا هتهقلا مين نالدبعلا ل تاب غليسصفتلا ظ

 | كاذكح ناك امو لم_ِهلا لسس ىلع ةمولعمرب غاملا تدثفانمئاناع نعالضف اهيداسع ةطاسالا نع ١
 هلوقنم موهفملاوهاذهف ميلا كسا مندل اركح كل!كلذ نوكيىذلا هولا ىلء هر تيما خخ الاوتسا ١

 || مزممااهوذرعتملاذاو لايكلا و ماقلا لمس ىلءاجش وفرعتال مكن! ى_ءباهودخ الا تم_ئاود5ناون
 1 نا ىلءو قالا من نعرض اه جالا ركسب* نال لذي كلذو لاكلاو ماقلا لسى غاهركسشب ماسقأ ثم ١

 اعطقل دباعو ىلا لال هنك٠ نع ةريداه ىاللا فراعم نا ئلعو حلاة وبر نع ةريداع:ق لنا تاعاط |

 أفا قلل قدح لا ءاّريمل نم هر لكنا :ىلآ عت هللا مهن مانسق ا ةفرعم نع ة ةرصاع نلللا لوقءنأ عا
 لالا كلذ هنعلوزي ىساسندلا لك قمتم ا قلو ناسمخالا له سدعلا صخخنل لاخ ىف دأ هةروظول ْ

 1 ءزدجا الذ دوج وب هل اعال ناسنالا نا عم  لصالا لك الا هجولا ىلع ناسنالا ندب لاوجأربدي ىاسعت هنا
 | اذه مقا قلخام عج فلم أتم كنعذ قارضاس لاثملا اذه. نكيلذمدسافم عفدبالو هطابصم ةيفيكبألو ا

 ةفرعم ىف ىغت لكلا لويقع نا ملعت ىح اهب كلع اهنا ة أم ًايسهما ولعجو ناويطلاوتناب رمااو نداعأ نم ملاعل
 لاقتشالا نا ترزتا-!ف ل. ةنافنانسالاو لضفلا وجور اس نءالضف نادمنالا قا ىف نوحرلا 08 ْ

 عقاوروغوأ لات هذلا ماسقان للا لو محا ىلع للدم ذلاماسقاب لعلا لوصد ىلع ف ةوقوءركسشلاب

 اهلصةم همعن ع.رجب ىلءىلاعت هلل ارك شي نأ هيلا قيزيطلا انلقمهنلا ركعشت مامقلاب قلها هلت انرعأ فيكن
 | هنامهضعي لاع (ةضالشلا الكملا)لعأ هللو ,ركسشلا ةذهع نع ج وردنا نكفهيىذلا قيرطا اوجاد وفا ولت
 قاخي ماعتال ا نا'هيلع ليلدماو ةريثك معن 2 :نموملاو رفاكسلا ىلعمتت نورك الا لاهو ةمعنرجخ اكل ا ىلع هلل رس

 لا.غبلاو لدحلا قللعوماصنالا نان ماعنالاوةفطنلا نمنا الاقل 2 ماسعنالاو ضرالاو تا اويعسأ !
 هنمناسنالا لكسصأبل] ردا ازيضسنت و ماعمال اوبل هاو نوترزلاو عدزلا نم مهنلا فانص ا ىاخجو ربها ٍإ

 هلو توتا ذ ىلا قدك !مث رفاكل از نموا نيد.هب غل رشم كلذ لك اسجسبلي ةءاس هم حريص وأب رطاس# :
 لكلا قحيف و لا ءستيلا نم معن» انسسشالا هذ لكنا ل لدي كلذو اهوصعال هلتل تم.ةهتلو دعت ناو ىلا-ع ُ

 ْ ةدوسلاغلاتءلارا مج ردروفغل هللا نا هلوقأمأ لع أهلا قاوم انكنا لل سارق رهتدا قي والا ظ
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 مل "وأ
 اساداخت اسلام 0000000 ااا اا مارا اج بابي او ش2ش 220283222727 مج ع

 1 اة هرةدهملا نعحيرخ هنا نيب معيذر تاهللا عبجب ىلا ىلديتا (ىناشلا قيرالاو) رب ريضتلاالا | أ

 - [|نوكل سنا تاولضل اق أين أءاضتلا ىفدبلع بج اؤلان ا اهتيعب اهفرعتالةال صين نمف» اهقفلا هةر قاع |
 1 | لعفين ا .هماللال هقال طلغ اذهو طقفةدخ اوامتمبح اولا" لوةد نم مبْمو همالام» اضةنمنيقت لأ

 1 |هلوق » لعأهشاو ةدحاولا الصلات تاولددلا هذه لكبوبوبدسناكن اوانساو لكلا ن اك لكدا

 3 ||| مميهتلاو يس رروفغل هانا اهتوصتالهتنا تمعن اوت ناؤ نونزك ذعالغا قلنعال نك ق لينغا: ىلاعتا#

 ا || اموءاسح از يسغتاومأ نو ةلذع مسهوأ ._.ثنوةانكال هقا نود نمتوع دينيز او ن رنا ءنامون ورم:
 | ىلعةلادلا لئالندلا رك ذا ىلاعت ها ابكملا (ىلوالاةءلثسسملال) لئانست الآ ىف“ (نوثعد نلنأ نورعشي
 | لئالد تناك ابها لئئالدلا كلمت :تناكو لكالا مظنلاو نسسالا بدت رمل ىلغ ميكتمل ائر دال هللال اذودنو
 هللاريغ ةداتعلاطب ارك ذب همشأ دنا مانقأو ىلاعت هللا من عاوفال الة صفتو اسرع تناك اضيثأ كاذكيف

 كح رداع هلاد وجو ىلع ةرهاشاا ةَرهازلاتاثربلاوةرهابلا لئالدملا ءذهتل دانا هنأ دوصقملاوىلاسعت |
 |ةداببعت لاغتشال لوقعلا ىف ن تفك ةتارنخنا هذه لكل ىطغملاو مثلا هذه عتمملا ىلوملا وهنأ تيثو
 أ تارالا كالتدعنب لاهتح ولا" اذاكر دةيالو ء_جفيالا داس دو وملاك ناك دا امسمالا 4 ؤسدزؤ» وم

 ًاردق.اللإ قاذال نك اه انّركذ ىتلا اسال ءذ#ه قلن غأ ىف ءملاو نورك ذتالفا قاذيال نك قلك نذأ
 لأ ىلام ىلعاوهرنتتت ا هيف قكيوراهتوركسشتوربدتىلا حاتحيالر دقن اذ فغناف نوركذت الفاء يأ ىلع ةتبلا

 1 ةمعتلاب معن امهاقالقاعاناننا دهاستلا ىف نورت منئاومظعالاا عن اءالا قيلتال ةدابغلا ن نم مكس و ةء
 : أداث> االوةردقالو مهفاهلن سلو ةضحم تاداج مانصالا هذهف هنداع مقبلا نواعنت كلذ عمو ةوظعلا ٍْ

 1 ا هوقيدارملا (هن اذلا "هلشعملا] اهتءاطو اهتم د لاغتسألا نوزّو# فنكو ام دادع ىلع نومادق: يكف

 : (لوالا) هوجو نم هنغ تبجأو معلا ىوالاهخالن مةظفل امي قملي الفا دان اهناو ما الا قلذعال نم

 أ!| نوع دي نيذااؤدرثآ ىلع لوقا ى رئالأ لغلا وأ ى رم تءرحا مربالآهو دبع رةهلا اذ ووو

 ند وهدسإ ةاكاشملا هش سلا نأ با ولسا (ىناشا | هع ولا 3 ّت وقلم هر افيد وقانعال للان ردم

 [هازةكمدنع غال ”فيكت لعل اوأ نم قاضعال نكن ينل قلك ع نمنأ ىنعملانركي تأ (ثلاشلاو) قاع نعل
 | ”اوتاذ آو ديأو لخرأ مهيأ نم لاس ءةطخقو نولاس اهتوع دا ةهلألا ثنا قعب اب نويشم لج هلا"

 اضعال ا هذه يهل تص ول هنأ دارا دلو اهتداب همم سوف كمت او اومأ م هوءاس [ءالؤهت الا

 رع ري_غاول ب ثرحس ناناوالا ةَدءمازلا هئمدوصقملا قاخيال نكت قا نذأ هل اعز هانا ديس
 انا نك قاخال ن 7 لاقي نأ غازلالا قد ناك انهتد اعل اخت :_ثالا ىفوهلالاب ةرعستلا ىف قاسانتعا
 |نيودتك وسي تدك تنل لسا عفانملا هذه ىطعرو ةوظعلا:انشألا ءذهقلتكن منيب هند رللا باّوملاو |

 أ قوذ اهيظعتةراغىل_ع ما دقالاو اهتدابعبل اغت نثالا ىو هلالا مسساي ةرهستلا ىف ذ ةح بس, اتادان ادد

 أى #أعا الاهذ ب انن احا ضعب مجحتا(ةئااثلا هلئساا) قلل ِ قلذع نأ هل اوقب ىنعملا| ذهن عرمتعتلا'

 |[ || ةفصيا تود ,هبازفاك ىف ولاء امل ارياسس ن 2 ه«تسفتزيم ىلاءت هنا لاةؤهتف:لاعقال“ ىااغرغديعلان !' '

 لإ هناو ةقلاسملا ةتقديد ادنال ان نعازااتم هنوكسص ناد هذه ضرغلا قاد أل نك قلخين ذا هلوةنالّةسل النا ٍ

 أ سول انششالا ضءبل اقلام ناكولددعلا نا ىضتقتي اذنوذاقلاش هوك بس هب دودعملاو ةمولالا قصتسا امنا
 ا | ري اطال داضتالاو قاذنا ىلس عر د ةد الي#علا نااناعال طا كلذ ناك اناونا در ازا نر ْ

 ناو داو ناسنالاو ضرالاو تاووسلا نمهركذ مدقنام قلخكنإ ادا ارملا نا (لوالا) وس وبن مه سنع
 ||| أ مذ هلاقلاخ ناك متا'ىضتقنل ذهفالدصأئ *قلخ ىلعرد دال ن نك لابد او مول اوراصلاو ثاننلاو |

 || نضنا' (قاشلاو)اهل ا نوكس»نا هسف:لامفا ىلعر نقي نمنانهشم مزلت لواهاا نوكي هناقءانسيثالا |
 ا ةيدومعملاو ةنولالا قت ام هش ديوي ستملا عاش بس وفاةلاغن وكن الا ا 2 هل
 لجر مهل ىلا تنل وق «.لاغ لئلدلا واولاد وكي نأ عك هنافامتااش ناكنم لكنا ىلع ,لديالر دقلاذهوأ
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 | عوق واانوفاضو متادلاباوثلانزوةلافنودغربو ةرخالا,نوئمؤدنيذلاناىئ-ءااونو ريك :مأ

 | هنوءمكدامف اوركفتو اولمأتف بامع' ا وفاغخ بيهرتلاو بدغرتلاو لئالذلااوعمساذا غادلا بامعلاىفأأا

 ٍْ اهنوركتو ةرخالابنونمؤيال نيذلاامأ قالاىلا لطاسلان ن تؤعجزبو لثالدلا عانمسن وهف ان مرحالف

 فاان< مالك ل كل نير كم نوةبيذ باقعلا ف عوقولا نمنو.هربالو باوثاالودحفنودغ غربال مشاف |
 لولا ن نء هءاءاواكحام ىلع نيترمههنوةب مزجالف مهربغلوقىلا عودزلان « نوزيكتدسو هارت[

 ْ ىلعم-فرا رمد انامل عب ىلاعت هنأ ىعااو نوئلعامونو تمسي أم ملعب هنن ا نأ مرحال ىلاعت لات لالشااو || | ١

 ةرفنلاو دملقدلا لال كلذ لب هواك لاكشاوأ اهورودن ةههسش للد>ال سبل ةدسافلا بهاذا هذه أ
 | نيريكتس ما بحال هنا لاه اذ ولف ودك اوريكتلاو فالسالا به اذه: رصف غشلاو قا ىلاعوجرلا نع

 راطاسا ولاه مكبر لزن أ اذ اممم لمق ذاو) ىلاعتهلوق * نيريكح لك لواشت :دصولا

 العا (نورزيام» أسال لءريغيم_ممولضإ نيذلادازوانمو ةمايقلا مون ونت ءاكم-هرازوا اولمصانيازالا | ١

 | رك ذعامصالا دس .ءبهاذ ملاطن ىف ةرهاشقلا لئالدلا درو أو د.توتلا لئالدربر قف غلاباسل ىلاسعتهلا |[

 ١ جت اال لسو هيلع هنا ىلص هنن لوسر نا (ىلدالا ةبمشلاف) اهنع باول عمةوبنا !ىركتم تاهش كل ذ دعب | ش

 | نسنج نموه سدلو نيلوتالا ريطاسا هنا اولاقو نآرقلا ىفاو :ءامةزدعم نارقأ انو تسصر هانفنة ونة ىلع |

 مهضعن مالك هوه لق ناك هلثا سلال ذناىفاوفلتخا (ىلوالا هلة لا) ل ئاسمئيالا فو تازدملا

 ' هتنال وسر ن<نورذم ةكملخادم | وعسنق | نيزلا نيوسنقملا ل وقوه ىلقو مهانياسملا لوقوه لمقو| صف

 ِ لئاستا (ةيئاثلا هلملا) لو هلع هلق ىلص هنا لوسر ىلع لزنا 1ع جاما دوفو مولأساذاملسو هئاع هنا ىلع 11

 : لسد ىلءرو كح ذمهلا (لوالا) هو-ونم هباودسو نيلوالاريطاسا ممر ليزنتن وكي ف كلون نا

 || ركحزلا«هعلزنىذلا اهي "انةلوقو نون مكدال سرا ىذلا مكلوسز تانغ ىلاقتهلوتك هن راها ١

 || لزئمهنا نورك ذتىذلا اذهردقتلانوكن ا (ىلاثلا) كيرانا عدارج الا اهي" اهلوقو نونحمكنا ٍإ

 1 هلز امن وكي نأ بدة نآرقاا اذه نا دا راان وكي نأ لمح (ثلاشاا) نياوالاربط' تآوه مكير نم ْ

 ا جاي ىلإعتهنالعاو,ق قل راةلاو قئاهدلاو ةساصقلاو مولعلا نم: يش ههف رمل نازالاريطاسنا همك هل ْ

 ْ تأَو ةلاا وفصل مال كل دو ةيقاسعل امال اولمل ىف ماللا ةماسقلام وب ”لماكمدر ازوا اولها لاه مهما

 ١" هلوقك مالا اهذهركذ نسح كل ذ مهتبقاع تناك اس نكلو رازوالا ارامي نا لحال زيلوالاريطاسا هتوكب |
 ١ أ.تثمماقعن زمفندعإل ىلاعت هنادانءم "لما حح هلوقو انزحواو دع مهل نوكمل نوعرفل ١ هقلشتا ا:

 ني:مؤملا نءباَةءلا ضءب طة دق ىلاعت هنأ ىلع ل دياذ- ه لوقأو ميلا همءاكب باتعلا كلذ لهون لو

 َنموهلوتو عم للم ءك ماااذهب رافكلاءالؤ» ص.صخكا نكي ل لكلا ق-ىفالصاح ىهملا | ذه ناكولذا

 : ىلص هللا ل وسر نع ىورام هيف بيسلاو عاستالا رازوأ لئمءاسورال لضحو هانعمم_ممواضي نيذلاراروأ
 1 ئىثم#ه ةروسأ نم صل ال عما نءرجأ ثمل ناكع. تاق ىدهلا ىلااعد عادا لاه هنأ لبو هيلع هللا ١١

 || هنمدارملا سيل هنأ لعاوئثم عمان نه نه صةةايرال هعبلا يت :ةلالض ىلااعد عاد امياو ١

 | لمادلا وىلاعت هللا لدعب ىدلي الا ذه تال كلذد اس رلا ىلا عامتالا هقحت سي ىذلا باقعلا لهون ىلاتهنأ ١

 ' : عضوا ذا سب ءرلانا عملا لب ىرخأرزوةرزاورزئالو لوو ىسامالا ناسنالل سنا نو ىلاهثهلوق هيلع

 ا لاه عاسالا ن نم دحاو لك هقتسإام لكلاب و ان هنو حسب باقعا | كلذ نا ىت- هياقعمظء ةضبق ةناس

 نع فلن ض عينت تناكولاهنال ضرعرتلل تبل م-مواذينيذاارازوأ نمو هلوق ف نم ةلغذلو ”ىدحاؤلا

 سعلل اهثكاو “د :.هرازوأّن «صتق:.نأريغن «مالسلا هيلع هلو ةازٍج ريغ ذو م_هرازوأ نضعب عامتالا |

 ١ 0مل مواز عمفواب اك اسورلا» الوه نا ىعب لءريخرهلوةو عامتالار ازوٌأسن- نماولمكأ ىأ

 1 ءاسالأ هلوقب مالكجحلا مخ ىلا_هتهنا ملالضالا كلذ ىلع دي »ثلا باذعاان ٠هنوتد سان مُهالهج
 | و81 نعي (ةيلا تيموتلاو نع يكسب يلاعت منا لبق نافريترلايف ةغلا. ملا ا را
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 ةءلص<ال تاومأ مانصال اهذهو توم هن امح بيق عل هديال ىذلا ىلاوههلالانا(لوثالا) نهج | ١

 ليش

 : 1 ١ أ هنا ىثعملاو ريحر رولا قانا اًنهفلاهز رافكمولظلن اسنالا نااهو هال هنا ةمعن او دعت ناو ريغاربا | |

 ِ 7 | ريصةتللروذغىا ميسر روةغلهلتا نا لاه ليصفتلا لدس ىلعز كشلاءادان مامقلا هنكمال نا سنالا نا نيبال |

 أ | هاو داوتان ا رابختاب بدسل مكس همعن عطقب م ثمدح مكب ميحر همعنركش: مامقلا ىف مكنعوذاضلا د

 1 :مهلاغتشإ عماوناكز افكلانا (لوالا) ناوجو همةفنولعتامو نو“ "مدام ا

 أ اةيالا قف ضيز ىاعت ا (ىنانلاو) اهتموا ارجز اذه لعف مالسلا هيلع لوسزلا دياكم فر دكا نمانورض

 1 | بسي:اهتدايعاضيأ ديالا هذه ىف فيزو ماسعتالاو قاما ىلءاها ةردقال هنا بيس مانم الا ةدامعىلو الا

 ا قكتالم ئشباماة ةفرعمالت ادا. مانص الا هذهو ةن العلو ترسااناملاعثر وكم, نأ يع هلالا نا
 نسو ىلاعت هنالءاف نوفل عمه وام نوةلذعال هتتانو دن منوع دينيذااو هل رمان اهتدابض نبع
 هاعنع صخر ق وتل مهو أ. نو.ةلذعال مهن |(ىلوالا ةغ هلاف) ةريثك تاق هب مانصالا هذه

 | ةصاشءابلا, نو عدي مصاع نع ركب وبأ ًارقو بئاغاا نع ةباكسملا ىلعءاملاءاهلك نووءديو نوذلغيو نو” مسني |

 أ ناف هلدقام ىلعاةطع باطما ىلعءاتلابا_عاكن وق ابلاو باطلا ىلعءاما ا نو:لعتو نورمستو ةبياغملا ىل-ع |

 انههدلوتو أ. لختال مانصالا هذه نا ىلع لدي قاذعال نك قا نخأ ةباالا لأ ىف هلوةنا سدلا لبق
 مع الا لوأ قروك ذملانا هباوجو ريركسلا ضحما ذه ناكن ملا اذه سةن ىلءلديانش نوفل

 ىنعملا ىف:دان زاذه ناكف مهريغا نوق ةزازع مارست وةلال مماانه هروكصملاو امش نوفانال

 أ نرخ قتال كبت اامئانا نيب أس قلختإل اهنا الو ن نع ف مهما صو مهن اوذ ىف موه: ح رش دب ىل اعتدن كو

 1 اوناكدل ةقيقملا ىلعةهلآ اتناك ولاا ىعملاوءامح ار يغتاومأ هلوق (ةبل انلا ةقصلاو) اهريغل ةةولذش ىهف ظ

 ال ىلءمانصالا ذه سعأو ىلاعتو هباحس ترعال ىذإا ىل اكس توما اهاعءزت ”اجريغىأتاوم ريغ ءامحأ

 [| نمبا وهاو ءايحأرغ هلوقىف :دئافلااقءام>ًاريغاهمأ لعتاومأ لاهل لم قناف كلذ نم سكعلا

 3 ةدلضل مالا وما ةياين وهدان دالانودمء:نيذلارافكلا ءمالكلا اذهعا (ىناثلاو) ةايطااهتوم | ا

 :مهضرغو ةريسثكللا تارابعلاب دحاولا ىنعملا نغريعي نا نسخ دةف ىبغل ارغلا له اننا عم ماك نمو |
 اةبابنف عماسلا كلذ ن وكل تاملكلا كلت دعي امنا هنأو ةوامغلاةراغف نطاخما كلذ ن وركجبم مالءالا

 0 تور عشباموةوق (ةثلاشلا ةفصا!)ةدحاولا ةراسب ءاابدوصةملا ىعملاو_هةيال هناو ةلاهملا

 لادئاعهلا (امهدسحا) نالوفئوئعي. هلوقفريعشلا فو مانصالاىلا دئاعنورعثيامو هلوق فريهضلاو |
 مهل 1آناو نيكرمشملابم كمت هنو مس. دمع ثمن ىتم نورعشمال مانصالانا ىنءي مانع الا نيدياعلا

 5 د مانصالا ىلا دث اع هنا (ىلاشلاو) مهث دامع ىلعممئمءازج تقو مهل ن وكي فيك. ةمهثعب تو نولعبال

 1 مانو اهو عاتمالا تمر هقا نا ناس الاف ىلاعت هقلااسهثهي ىتمفرعتال مانمالاءذهنا |

 ةمودالو تاوماا مات ةدوالت اداب اوت اداه ماخ_صالا ل_.ةنافرانلاىلا اهب. فاهت طاش |

 | لات انيمهنوكت بئصو) دق داهلانا (لوالا) هودو نم هنءباوااو اذكواذك نور عيالها

 سامهل لبق ةيدويعملا وةمهلالاب مانصالا كلتاوغصوامل موقلانا(ىناشلا) تملا نع ىحلا جذي ىلاعت
 |نوكينا(ثلاشل او) مهد ”ءم قذو ىلع تارابعلا هذه تازنف أ .ثنوفرءبالوتاو ءا قا 5-0-6

 ثتاوما مهناهتنالاقف مهنو دبعي رافكلا٠ نم سان ناكو هكتالم اهلا نود نم نوعدننيدلاو هلو ةيدارلا

 مهنعب تقوب_ مهل عال ىأ نونع.ثاانورعشيامو هسهتابح ةدقايربغ ىأ ءابح ريغ توملا نم مسهلبال ظ
 نورك ممهوذ ركنم م-ميواقةرخالاب نونمؤبال نيذااف دحاو هلا مكهلا) ىلا. هلوق ملعأ هللا وأ

 ةقيرط مدقنامنفيزامل ىلا.عت هنا لعا (نيريكسملا بحعال هنا نوناءيامو نورمسنام لعب هللا نأ م رجالا

 هلجالام ىلع وذ دونا وهلامكهلا لاه ةر ء١املالث الدلم تبيعذمد اسف نين و مانصالاو ناثوال اة دمع ١

 || راما دانة الار درصور رو 18 نا حل اول سا همس
 مس سا معسل هم حس مما

 را حاسم
 وي بمدصل أ
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 ارد ذاخافاندلا ف نيسنم وأ ىلحءنو 1 اواكر اكرافكلا تا هسةةسئاقلا ونت رفاكلا ىلءءو كاوق وبلا |
 هماذي اى هريثأتو رفاكلا ىلع مالكلا اذه مقو ناكرفاعاةناصا نص رعم ةءانقلا مول مالك اذه نمؤملا |
 ْ نييط نامل نا[ مءالاءذماودتحا ةمحرملا (فاشلاثصلا ) ىؤقا ماتا

 قءوسلاوىز لنا ةيهامنا ىلع لدين رفاكسلا ىلسع* اأو مودا ىزنلتا نا ىلاءتهلوقنالاولاهر فاكس

 ىموملوةءاز_هداكص انو مهريغقح ىف ةرهانملا هدهلوصح قشر مايد هاج | !

 نمزافكل' ءالؤه باذع ف صو ىلاعت هلا ٌمىلوو بذك ن م ىلع باذءلاناانبلا ىسوأ دقانا ماللاهيلع 1

 اروكذ دكت المات الءاسلادكتالا ا مهافو ةزجأرقمهسفن ا ىلا دكنئالملا مهافوتنيذلا لاةفرخ اددحو |
 أ مهنع ىح يلاءتهلا: (لوالا) نالوقهنفو ءوس نم لمعناك امهدلا ١ وقلاف لاق ظفللءانلاينوقابلاو

 لمئات امهوقوتوملادنعةيدوبعلاب هللاورقاو اواساس ايعنب الافق توما نمبرقلاد_ءلسا
 لباب دكت و مهيلعا ةزدكتالملاتلاقف لرشا!ءوسا اذه نم دارملاو هوس نم ل معنا اماولاف ىأ“

 هفو ءوسنم لمعناك ام مهاول در ىلب عمو ريشلاو بن دكدلا نهنولمعت م :تكصامع ملءهللا:

 مالكلامتدلا (ىناشلا لوقلاو) توملانمبرقل دنع مل بلاءاسقاام مع ىكح امتنا .(لوالا) نال 1

 ْ ةماسقل امولم_ملا ىعملاو ةماس» .ملامول نيك رمشملا عك ياك ىلامدلكلا داع مهنا ىلا ةوق دش ١

 لها ىلع ب دحصلا ا وزوج نيذااةاوفلتشا انه-هم« وسن ءايدلا ف بستااياواا دل ٌ ْ

 ْ ْ نذلاو فولتاًة باغ بذكلا اذه ىلءاو.دقااغاو بذكل اليس ىلعم_منملوقلا'ذهاولاهةم - ١"

 آو انداتعافوانسقتدنعحوس نم لدتا ميلا سماوات ماع زوجمالا بدك ل اولا ا

 نك.: ل م ىلاعت هلوقريسف: ىف ماعنالا ةروش ىف هانرك ذ دقفال ما زوجي له ةم امقلا لها ىلع ب ذك! نا ناب 1

 نمل معاك اماولاه مهنا مونع ىكح ا! ىلاعثهنالعاو نيكسرشماك امايرةهتلاو اولاف نأ الا مهتنتف 1

 "نكن الأ ضءدو ! ىلا عت هللاو» لوقلا | ذد لئاف نوكي نأ ديالو وامعت منك, اه م ماع هند ' نا ىلب لاه ءوس ا

 نولمعت منك امب لغتنا ناهلوةو ءوس نم لمعءذاك ام مهاوةلدرلا ىلب عمو مهلا ميسي ا
 مكنف هاعىذلار ا ىلع مكيزاجي هناف بذكلا اذه مكعفش الف اينذلا يف هيلع غاكامب اع هنا غنا ١
 توافت ىلع لديانهو (ابهيفنيدااخ ْمهج باونأ اوا>داف) لاقذ باةغلاركجب ح د ْ

 نوكيل دوال نارك ذي ىلا عتحرضامغناو ضعن با ةعْن نم مظعا مسهضعب بامع نوكمف باةعلاىف مهازاتم

 ريسفتو امن الاهتتاامرتاسو هولا لودقن قاع ( نيربكشملا ىوثم سنت ) لاهتثملغع!ثزااو مهلا

 ولاهم كر زنا ادام اروةد1 ني دلل ل- مو للمتر 30 لعأهقاو ةصربغ بالا |ذهفرمدةوبكتلا '

 ىردمامولخ دين دع تانج نيقتملارادوعناو ريخةرخال ارا دلو ناس ادلا هذه ىف ومسح !نيذال ارم ريح

 مالسنولوةب نيسطةكن الما مهافوت نيذلا نيقاملا هللا ىزص كل ذك ن واشدام اهيفمهاراهنالا هتك نم
 4 زئااذام مهلا لماذا نيذلا م ١ اوقالا لاو - نينا ىلاعت هنا معا (نولمعت من :ك امي ةنللااولخ دا مكملع ْ

 مهافود كتاللا نأركذو م-هعامتأرازو ا نمو مهرازو نول مهنارك كو نلوالارتطياسا اولا مكبر ٍ
 هعبلا هج باو وبا اواخدام-هالوة.ىلاعت هناركذو لان وةايةرخالاف مهنا ارك ذو م-ه فنا ىلاط

 نم ةرخ الاوان دلاق مهل ءدعأام راذو'ا ريخلا ولاه مكبد ل نا اذا مهل لمقا ذا نيذلا نموا تفرك

 لث : صةيالا فو كءاو اد معو عم اروكتح ةضمالزحذعو توك تا داعانلا تاجر ارنا ل

 تامحاولا لكتا العاق تاما لكاكرات توك نأ ى قتلا تت لح دي ىذاغلا لاق ( ىلوالا”لئسملا)
 انك رهن اوكلزتلا اودنانيذلا ديرب اناتصأ لاهو تانعالا لماكع نه ومو هذ ني رعالا ني ذه نيب عجن ن ٠و

 لماع نالف لوف قدص ف وكسخ. هنأ اننانال ىذاقلا هلاهفامم ىلو اذه لوق وهنا لودر دع هتناآلاهلاال

 | هيادجملل 1 هنوك ىلع الكف اذه يدم او دن ترا سريرا د أننا . هنوك ب راضوأ

 1 ان هد .-او عونب أ ْنَم ملك لواثت اوثنا يدلل لاق نق 0 برضلا عاونأعدب< ولذا

| 
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 1 1 . || ىلس هنأ (لزالا) نيقير ا رازمع*تآر ةلانوكنيبىلاعت هن أ هية بيدنا !اننلق هنق بسلا دمع ولا 00 ىلع

 1 اوزعو دداوثد ده ةناتو ةدععاو ةروسا ةرانو روسر شعب ةراتو نآرقلا لك, مسه ا دحت لو هيلع هللا ظ

 7 || ىرخأ ةيكفاعب ةببشل هذه ع ىلا.عت هنا (ىناشلا) ازمه هنيوكح ىلءلدنكل دو ةضراعملا نغ

 1 . لأ ضرالاوتاومسلا ىف ”رمسل الاعب ىذل | هل رنا لق هلوةباهلطباو المصأو ةركب هيلع ىلع ىهذ ابنتك ا هلوقوهو

 ' ٠ تارعلا رارس ءاءاملاءنوكسج, نمالا أي ال كاذو بويغلا نعرابخالا ىلع قم نآرقاا نأ ه انعدو

 | مرسال ةريشك اراه نيقي رطل | نيذه حرش دركتو نيقبرطلا نيذهمازهتم نآر ةاانوكت يئاملق ضرالاو

 أهلوق #* لعأ هللاو ةمبشلا هذه نع ب اولا ىرجم ىر ءامرك ذي لو د.عولا دوم ىلع الادثهقرصتلا

 اباذماو هان او مهقوذ نم فقسلا مهيلعّرفن دعاوقلان همها هللا أف مولبق نم نيدلاركم دق) ىلاعت

 واني لاف, فرقت زنك نيا تارت لوقو مهيزذ ةمادقلا مون متنورعشب ال ثمدح نع

 | لمعتاك املا زشلاف م هسفنا ىلاطظدكتتاللا مهاف وش نيذلا ني رذاكلا ىلءءودسلاو عوملا ىرخلانارلعلا
 | كئلو أ د,عو فصوفف هغلابملا هن . لاو ذه ٠ نةهدودةملاناملعا (نومل.عت منك انمب ميلع هللا نا ل ءوس نم

 ش ني ذورم ةنمدارملا ناني رضا نمراكالا لوقوهو (كوالا) نالوق مهل ق نمنيذلايدارملا فدرافكلا

 || لئاقبلا ءامسلا ىلادوعصلا هنم مارو ناذ-رف ل دقو عارذ فال 1 ةس+ج لوط ىلإ ! باهظ ءاسزمص ىئبناعنك
 1 .(|| ماعاذه نأ محالا رهو (ىناثلا لوقلاو)» اىسلا لهأ يلق حرضلا ءاتنانههر هجااادار اف اهلعأ

 ' || دعاوقلا نم مهماينب هللا اف ىلا.عتهلوقام نيت ر ككلاؤررمضلا قانا نولوا< نيذل نيلطدملا غبجفف

 : هللامغاناا اورفك الل م-منأدار اف لام هللا ىلع“ كرا او نامالا نا (ىلوالا لك ملا) ناتلئسمم هنفف
 1 || نالوقدعاوقلا نم ماس :ب هللا أف هلوق ىف (ةناثلا"هل: ب1) ساسالاو دعاوةا!نم مماش اهب علق لزالزب ظ

 ||| ىلاعت شبا لع ىل امتنا ءاس ؟اهءاوركعل تايرتصنما ودنرم- ملأ ىعملاو ليثقلا ضاذهنأ (لؤالا)

 1 || كلت تفءضو ءاننلا كلذ مد ماف نيطاسالاب هو دعو انامنب اود موقلاح ل تمتادو ةدملا كنت ىف م_هلاح

 أ الأ دارملا نأ (ىاشلالوقلاو) همق هلل | هعقوأ همخال اري اركب رفح نم مهأوق هريطت ومهيلءفقسلا طق نيطاسالا |

 | هلوقامأ قعملاىلابرقأ ل اوالاو هتف مهئامأو فقسلا مهيلع طقش أ[ ىلاغت هنأوه ورهاظلا هلع هدام
 || اذه يعمافمهقوفن لارا بيلسان ازعتو لاؤسهفف م-هقوف نمفةسلا م بملعٌرْشن ىلاعت

 فقلازشامر (ىناثلاو) ديكس اتلادوسةملانوكي نأ (لوالا) نيهجو نءهناوجو مالكلا
 ذدئاحو هدعا اك ممنأ لع مالكلا اذهأ ”لد م. هةوق نم مقا! ماع ما

 .نورعشيال ثءح نم ب اذعأا مس ءاناو هلوقو ا محاواممهو تم دهتدق ةنبالا نا مالكللا ذه ديقب

 1 |ءالملاداو م مهتان وصنم ىلعاو دقعام_هنا ىيعملاور هاط سالاف ل.ثماا ض<# ىلع مالكلا ولا

 | مظعأ ناك كل ذكناك !ذاهنال ةتغبم_ملع فقسلا كال ذ لن هنأ ىعملاف رهاظلا ىل_عءانلس ناو امنامعان امم

 || مه زي ىلاعتةتالإ ردقأا اذ -* ىلع اروصقم نوكيال مهب اذع نأ ىل اعن نين ثمهلسسل ثم كاس نار زلا ىف

 | قاكرش ني مها لوقيىلاعت هنأب ناوهلاكل 3 ىلاءترمسفو ناوهلا عمبادعلاوع ىزاناو ةماس.ةلامول

 ا ز ىف قاكرش نبأ ءانع٠ فاكر ش نبأ هلوق حاجزرلا لاق ٠ (لؤوالا) ثاحبا هبفو وهف نوناشن مك نيدلا
 ٠ 5 نو د#بءتانابا عنك اممهواكرش لافو اضيأ لاو نونعزت منكن يذلا ك اكسس نيأهلوقهريظنو كد اقعاو إ

 أ ذخ ةمسثخ لمح نا لاقياك اذ هو بوس ينداةف اضالا نس ىف ىكي هنال ةفاضالا هده تنسحامناو

 | ترصاختو نوداعتىأ مهين نوقاشن هلوق (ىناقلاث - مهلا هبنلا فرطلا فيضأةىفرطذخاو كفرط

 [ثحلا) رخالا قشااىفرخالا نوكو قد ىفنيمدخلا دح أن وكن عةرابع ةقاشملا لبق ومن أ شف نينمؤملا |
 ]| لاك ىلاعت لاه عجل! ىلعنرثلا فب نوفابلاو ةفاضالا ىلع نونلارس كنوقاشن عفانأرق 3 (ثااشا|

 ]| لاقل ملا اونو أ نيذلا لاق (لوالا) ناش هبفو نيرفاكلا ىلع ءوسلاو مولا ىزاناناملعلا اونو 5نيذلا | 1

 1 | ىزانانا ةمامقلا مويرافكلا ىرخنورب نوح نولوقت نوم هوم لا مهنورخأ لاهو كالا ديرب ساو

 مويلا



 سال

 ذلتو سفنالا ىهت-ثنام اهيفدلوق نم خلب | اذهو تاداعسلاو تاريخا لك لوصح ىلع لدن ةماكل هذه نا
 اه<تمبجاهوق :(ىلاغلا) ىرخأ ماسقا عم نواشيامامفمولهلوق ىف نال ا دنيوسقلا نيذ_هنال نيعالا

 نا ىلع لد. كلو ربضألا ديغي نو اشيام بف مهل هلوقثال ةنللا ىفالا ل_هاالة لالا هذه عي نواب ام

 قودالاع از وكي اذكعه ىأ تاع هدا هللا ىزدع كل دك ىلإ هت لاق مث ايي م دلا ىف هديربام لك دوال نانالا

 نيذلاهلوق 1: اق قروك ذا ذبهؤ ناكل هكنالملا مهافودل ١ نيذلا لاقف نيل فضو ىلإ دان ىلاغت هنا

 نيقنملا ها ىزجيكلدك هل وقى نيقتمال ةفصاك الما هاف ون ندلاهلوق ومهسفن ا ىملاظ ةكئالملا مهافوُتت

 مهب اذتجاو هياو سعأ ام لكي منان هدف لدي همال كلذو ةريثكتلا ىفاعهلل ةعماج ةرصتخ ةلكنيسط هلوقو |
 لخديو ةموم أملا قالخال نع نيئرنم هل ضافا!قالخالاننيفوصوممهتوكهمف لت ديو هنعاو مام لك ندع
 باط هنأ همق ل ديو”راهطلا وس دق ريس ىلا نيهج وتم ة شاه سحلا قد العلا نعد ريم مم وكس هنف |

 رمش !ةاقو هنا لوةد نسما ناكن او حاورالا ضبةؤه ىفوآلا اذه نا ىل نيرمسفملارثك ارتوملان لأمي ال ٠ ١

 ةافو ىوتل اكل ذيد ارملانأ ىلعاذب نسما جحاف ةنملا اول داةلاط ا هذه دذع مول لاشي هنأ ىلاسهتنينمثأ] ١

 نوكس فارق ممل ”اكورمهرادابم "اكن تراص ةذملا مهورشنال هكنالملان انولوةينورثكالام تبا ا

 ةكتالملا مهنا انآ الان هرلغت .له) ىلاعت هلوق + اهيف مكس" اكرمك ةصاخ ىهى أ ةئلااولخدا مهلوةبدارملا |

 و ميجا دسوتح 5 ا منيرذلا لستار 1 أ

 اونعطالل موقل!نالاةءنا لة دك ديني ده اش دك” ”الملا هتان نأالا كتوم قيدصتلا ف نورطن. له | ا ١

 نادعولارك ذب هعملا مها دمعولاو دي دوتلا عاون ا ىلا هقنارك ذو نيلوتالل ارغطاسسا هناا اولا أب نأ .ارقلا ىف | ش
 ندر ةكضالان ء نورتي الر افكللا كثاو اناناس ىلا داعأبا ودراف دصواريش هنوكبنارقلا فصوأ|

 معانا اوديدهتلاب هكتالملا ممءاجاذاالا هلطاملالاوقالا كالت نع نوزع زال اغا اهانركذ ىتلاتاناسلا | ظ ِ

 02 ةننيذلا لدف كل ذك ىلاست لاه دقف نب ريدقنلا الك ى عنا لعاو لاصفتم ةةمالا بادعوهو كبر ها

 | مهسقنا اوك نكسأو هللا مهلظامو لاف م مهلاسعت اوني مدة راغكلا مالكه مشي مهلاسعفاو ءالؤه مالكىأ | ْ

 م-مبلز 98 نويل جب يبا يعسو رع نسبا لفل ها يد نول | |

 اراك اموهينا وع احا هنو ىلع موب لزن كأم هبقاسواولءامتاشيم باقع مهباصأ دارماواولمام اشي

 |١ هلاحاذه ٠ نمو اهانودهاش مم" اك اوراص ىت> ةنئحلابةراشبلا عمالا ضر .ةنل امن :اوحاوزالا ل مق 4 ]

 : لوالا لوةلا ىلا بهذ نمو نول معتم :ك اع تل ااول> داان.دلا ىف حاورالا ضيق دن لاشرال هنال رمش |

 ١ ا ةوادل اهاماناق قدس عير ءيرسلا ان ماكل .ىامتقا لين هياعمقا لم” أ

 ١ | هنو دن مان دمعام هللا انشولاوكرش !نيذلا لاقو) ىلاعت هلوق »+ ممم مسا ب اقع ىأ نوثزهتسيدي :

 غالماا الا لسرلا ىلع ىلهف م عاق نم نيذلا لف كا ذكءو *ءرم دنود نضام رحال و انؤاناالاو نالت نا | ظ

 تقح نم مهنمو هللا ىده نم مهم توغاطلااو ةداو هللااو دمعاناالوسر هم آلك ىنان عي دقأو نييملا ||

 ى ديال هقفا ناف مها دح ىلع صرت نا نيب ذكما ةبقاعناك فدك اورطتاف ضرالا قاورب ف ةلالضأا هلع ظ
 ةهااوكست ممااهربر ةنوةودملا ىركشمل ةئلاشلا ةهبشلاوه اذهن العا (نيرمصان نم مولامولضا نم

 || هنناءاشولو جم لوأ تة-ءاوس نامعالا لدا ناعالا هناء اشولاولاة و د قينلا ىف نعطلا ىل_ءريخلا:لوقلا |

 أ نيعىهةيبشلاهذهنا معا(ىلوالا ةلدسملا)لئا.سمة يالا ىفو الط: ةو.فلا لولا ناك فلا اسراو ظ

 ٍ | انمرحالوانز الو اكر *.أ ام هنناء !ءاثولاوكرش ؟نيذلا لوس فوق ى ماما ةرؤسف مهنعىلا هتف ءاكحاأم

 54 ف 1 ب ميج م مسمع مسح

 ع ار 6

 5 أ كس ىف ةدئافالو ىلاعت هللا نم لكتاف كلذك الا ناكا ذا وع ةضلوأتءاوسرتكلا لس

 ع
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 و نناكناام او اهعافترا هجوانرك ذ دف اهلمقاعةلوصوف تناكيا اهلا ملعا (ىلوال "هل 5ل1) لاسم همفق ا

15 
 هد مة 00-0 010031

 0 ةئالدتقلا اذه ىلع ديزربال نأ ب>ونكرشا اورف تهل! نعىوةَدلا نمدبال هنأ ىلع ا: هحأاناالا ىوقتلا

 خل ءالؤم زك ذامنا ىلاعت هتالفاضيأو لصلاة نعرثك ادمقلا د سة:ناكلءالا فال قاطملا دسة:ناكأنا ظ

 ض 1 | ةاهقلاو ةلراشل ار فكلا كلذ: نء قنانمدار [!نوك,ن أب حوف اوكرش اواو ركن يذلا كئاوأ لب اقمف |
 | لفارخا ولاهةب ال اهذه ىفو نيلوالا ريطاسأ اولاه ىلو الا ذبالا ىف لاهت هنا لو.ة منا لئااقا (ةئانلا لئلا ١

 انا ناوعوتتملاتا وج ند هلام دودقملا لاه ن انه: ءفادكلا نَخامِناَيآ اذه دنول اوالا عذر

 أ لوعفما ردتاغ لاؤدل!ىلعناوملااوةطاوا وئعلش ملاولك العال اودناقعدعحاملا

 أسدل نيلوالاريطاس أو هاول اقف لا لا نع باوااءاولدعكئاو اواربخ لزنأ ىأ اريخ اولاقذ لازئالا

 5 لأ _هدكملخ رلا أي مس وأ مانأ فناكاذه نورمسفملا لاه (ةثلاثلا ةلثسملا) دف ل ازنالا نم
 هللال ]::أامو د. نءعم-هلأسو نئمْؤملا 3 أ ف باذكو نهاكو رحاس هنانول زا ده نع نيكر مم ا

 ْ |ريخ ةنانقوصوهباولانمهولاه ىذلادار !!نوكين أ لّقس<و اريخ لزنأ ىئعملاو اريخ نولوةدف هملع '

 ٍ نيذاالوقن هدفا اووف هموزراو هتدعإ نيفرتعم ممنوكلواناو دواسة وجا ف رخم-جاوقد

 اونا نيذللهلوق (ةعبارلاهلكلا) ٍبيذكتا ا هو ىلع نياوتالاريطاسأ كلذ نا .ةرخاالانوئمويال
 أهوقنركنأاضد زوو لوقا اذهاولاه ىأ اوةنانيذلا لوقاةناكحوهواريخ هلوق نم لديهدعتامو |

 الات هلا مئارب ريخاولاه مكب رلزنا اذام مهل لمقام نية ا ناري دقْنلاو هللا نعارا.خا او:_سحأ نيذلل |

 || نيذلامأ نالوئاوفتس يذلا هلوةنذارااقو ةن-سحا ثدلا هذهىاو:ل> !نيذلل لام م-هلوقدك أ ١

 لأ قلل اذاقتعالا مما وبال وق ىل-< هثولمدص متن افانلا ن منود-رذ هناالاهلاال ل_هأ نا نولوش |
 |قأن م ىلءاو :جأ هلوقن وام راثلا نمنوجرخمالةالصاا لهأ قاسف نانولوة؛نيذلاةلزتءملاامأو | !
 ِ هلا (امهدحأ) نالوق ه.ةفان دلاءذهىف هلوقام أو تام لا لك نع زرتساو تايجاولا ع ءهجحو ناميالاب |

 اةنلسحلا كلو ة: د ةرخ " الا ىف مهلفايث دلا ىف ةن_سطل ال عبأ وق:انيذااربدقتلاوا رم وقبول
 ٠ هةذيامنالامىلاوث امعمسسو تاّرمرمدعي فءاضدا- ماو ناود ةن_سحلال 7 لسقو ميظعلا ب اوثلا ىه

 ةئحلا مك لصعنأا و:سح أ نيذللرب دّقتلاو ة:بح هلوقب قلعتم انندلاهذهىف هلوقنا (ىناشلالوقلا د

 / لل اهدهرب سف: ىف ريدفتلا| ده ىلءوريخ ةرخ : الار اداو هدب لاه هنال لو لولا اذهوانداا ىف

 ةفرلاوءاذثلاو يظعتلاو حدملا نم هنوةصتسإ اما راانوكينألق< (لوالا) هوجوانندلا ف هنااا

 ةيغلابو ةطابئيدلا ءادعأ ىلعرفظلا ه.دارملا نوكي نأ للك (ىناثلاو) هولعام ىلءءازن كلذ ع.مجو
 ْ ةرجكلا لام هود رخأو اهنعم هول أدقو كم خفد نع وردسك رجاكمهدالب فو مهلا ومأ مانغتسابو مهل

 ميا دارمل نوكينأ لقكي (ثااشااو) هعقوم مظءدا-م كل ذ لكوداولاو لهالا ةقرافمو نطولاءالخاو'

 ْش 5 وةك فاطلالاوتادهاث ماو تاف شاك !باونا مهيلع هللا مف تاعاطلابا ولأ مما ىععاو سعال
 رح ”الارادللو هلوقف ماعنالا روسى ادب دقنريخةرخ . الارادلو هلوقاماو ىدهم_هدازاودتهانيذلاو ا

 ارادنيقتملارادوعنل ىانيقملاراد معنلو لاف مث رمل اذهل ود ةيلقعلا ةمعطقلالث الدلاب نة نيدللربخ

 1 :او تاقاه دعامع اهتادو نا اه دعباع 'لضتمامالا هن هلو ملاذااذ هاهركذ قهسل تفذخل ةرخأ الا

 ا 32 ندع تان هلوقامأ ديزاهازئيرادرادلا من لود اكمعنل مءاامم | ىلع تانج عفرتف ندع تانج نقتملاراد

 ءذهىهرادىأليقنيقتملارا د وعناو تاقامل ٠.7 ىقرام# ان ةعوف هن دعت ان> حاجزلا لاف هعوطةد |

 ياهل 3 تش ناوهربخ اهنولخ ديوءاد_ءالان عفر ندع تانج تاق تئشناو ندع تام ىه تلف هدو ذمملا

 رولا ىلع ل ديت ان هلوق 6 املا هلثساا) نيةمملاراد مهن ن دعت انحرب دةملاو هريسخ نيقتملارادمهز

 ةشبأ لاثه لص هنا ىلع لدي راهمالاا ت2 نم ىرد هلوقو ماودلا ىل_ءلدين دءهلوقو يناس او |
 1 | ]نات ذو نول اشيام بف مول ا ىلاعت هلا غمبتت نمةيراجراجالا نوكسص وايل ودفتر | ظ

 املا ا لل مم حصل ل ل يتصخسمال اي اعمل نص عووحاسمل ل جعس اج مل دمج يجب حام مشل ايست يو مممسلا نجلا اسم حمل يملا ل جا ل

 ادم ها

 نأ



 11 ا
05 
 ١ نيل اظلاهقلا لشرو هلوقك اواضاْا مهلضي نها نم مويلع قددا رملا ثوكي تأ ذوو نيمو كلظ قحرلاظلل | | ا ا

 ا" ىلا هللا نمال نانو كح ؛اللالضالاو ىدهلا نا ةعطانلا ةيلقعلا لك ال دلابةريثك تانآى انس ءانالعلو

 |١ ارا صاهطوةسو اه ةعضاش دق ةهركت_لاتالدوأتلاو ةفشعلا هولا هذسهو ةداعالا ف: دئافالف

 ا[ اودنتعا هدا رمان ا (امهدح أ) تالو# رةتوغاطلاىف (ةددارلا ةلثسملا) ىلع ءأهللاو ةداعالا ىلا ةحاحالف'

 ناط.ثلا ةءاطاو نتا دارملا نوكسصو نأ عنتءالو انوغاط لكلا ىمسف هللا نو د نم نو د.ءتام ةدان عا 2.
 : قايم هنال انيهذم ىلع ل تل الضلا هيلع تشمت رم مم-غنمو ىلاهذ هلوق (ةماخلا هلثسملا) مكلهئاعدف | 1

 : كلذواندكق دس لا هتناربخ باةنالالاو ةلالض ا هنمر دصدال نا عنتما ةلالضلا اهملع تةد هنأ هنعربشأ الل | 0

 3 ..الا ذوق القعابج او ممم الضلا دوجووالاحت مسبنمةلالضلا مدع ناكف لاح لاس عزان سمو لام 1
 || ىدعاش رف هلوقاهمةريثك دب : الاهذ_ هرب 0 أهللاو ةريثكلا ءوجولا هذ_ه نم انبهذم ةعص ىلعتلا د| ١

 : مهراك كل ءلوةلا قدا هلوقو نونمْودال كبر ةلكب مويلع تقح نيذلاّناهلوقو ةلالضا ميا حاير ر ْ ١

 | رضرالا ىفاورس ماو نييذكملا ةبقاعاكنفدك اوراتتاف ضرالا ىفاوريسخ ىلا هت لاه خنونمؤيال موف 0

 نالاقن ىدت يال هناف ةلالخا ا ,هماع تقح ن نم نأ دك 4 ممم لزنا6 مكب لزان باذغعلا ثا اوذرعمانيريمعم | ا 1 ّ

 أرق (ىلوالا هل ثسملا) لل ”اسم همقو لضي ن« ىدومال هللا ناف كلذ ل ده بلطت نا ىأ مهاد» ىلع صرت | د ٌ ا

 0| 5ءا رقااامأ لادلا خفوءاماا مضيىدهالنوقاسبلاو لادلارسمكو »املا م هي ىدوم <قاسكلاو ةزجو مذاعأ 1 ا

 ْ (فانلاد)امنعدخا ىشر سابع درس اذويولضأ اد دشرالدق' نان (لوالا) ناوين كوالا 0

 | لضأ اذا هللانا ىعماو ىدتعادق نو ديرب لحرلا ىده دق لوق:برعلا“ ءارغلا لاه ىدت :م ىفع ىدهيشأ | 1 1

 || عج ارلاف هلضي نم ىأ لضي نم ىدومال هنن ثا اهي هجولاف ةد دووشملاءارقلاامأو ادتيمكلذرصي لا دس |.
 ١ نءهيد جند هلوذكو هل ىدا.عالذ هللالاضن نم هلوقك اذدهو رقم فوذ < نموه ىذلا لوموملايلا | 0

 || مهسعي ىأ مهرمصم ,دحأ مول س دلو ىأنيرصاننممهلاموىلادتلاه مهااهتتالالضادعننمى!هتادعبأا

 || هوجولا ىلع لقشماه رخاو ةلزعءملا بهذا مه ومن اال اءذهل وأ لوقأو ةزخ الاو ايثدلا ىف مهب وام ىلع
 : اوءدقأو) ىلا_ءتهلوق# لعأ هاو نيه>ولا ىلع "ل مبسم كل دك تاب . ال ارثك اوال ىلع هلا دل ةرعش ْ

 ىدلا مها نسا نواعبال ساشا ارثك !نكلراشساسادعو لاو نس عتب ْ

 همقو (نوكمف نك هللوقن نأ ءاندرا اذا ئدلانارقامنانيبذاك اوناك م-منااورفك نيذلا لع.او همف نوفل ا

 رشنااو ريشلاو ثعبلابلوقلااولاعفةوناا ىركملا ةعبارلا ةبشلاوهاد*ثا لعا(ىوالا) ناتلكسم| ١

 ةصوصخملاةينبلاءذ#هالا سيل ناسنالا ناو رب رقتف (لوالاماةملاامأ) الطابةويناانلوقلاناكف لطانأ]
 يندقفمدعاذاةئشلاّنال هنيعبهدوع عنمما لا دتءالاو جازملا كلذ لطم ىو از كلا :ةيوئاتاةلخلا 1 1

 ا هئيعنوكيالف لوالل ارياغم أمش نوكي نأ بي ذوءب ىذا|ف همس «وهنانق دعب ةقمشحالو تاذهلقسلو اا |

 ٍْ | ادمسنأ (لوالا) نيوجو نمءري ريرةتو ةوناا لولا لطد ثعبلاب لولا لطبامل هنأ وءو (ىناثلا ماقملاامأو) 1
 نكي ل كل ذكن اك نمو لطابلا ل روق | ىلاامعاد نآكمنأ تن "كل ذلطياذافداعملاالوقلاريرقتىلاامعادئاك ( |١
 نءبيهرنلاو باوثلا ىف بمعرتلا ىلس«ءاني هتعاط بوح 00 (ىناشلا) اهدا الوسر |

 نم هللا ثءال مناع ا دهس هناباوعسقأو هلوق لونه ادهتفرعاذا هنو تاطد كلذ لطب اذ او نانةءلا ْ

 ١" اذه ىدد , هنافافرسايفنواضعام دعراصو ىنفااذائنلا نان ىرورضلالعلا نو عدي اوناكم-مما ءانعم توع ْ

 نوع دنا فاك ممناىلاةراثانيعلاو مسقلااذهو هريغرخ أ اش نوكي دن اعاا لب هئسعب دوعبال فرصلا مدعلا ١

 نو دج مما ىلع مهن اء أدب هقلاياومسق أو لّةعلا ةوي دب لاحم همدعدعي هنبسن ةدوعناب ىرورمذلا معلا |
! 

 هورك ذي لذ ةونلابلوقلا لطب ثعبلا:لوقلا لطب امل هنأ ناس امأو ىرورضا !ملعلا اذه م «اوقعو م-ميولق نم :

 لوقلانانعب ىلاعت هنا مث رذعلا اذا هرتكرتف لوةءلا ىلازتدا متم ىلح مالك هنال عب رمضتلا لمد ىلع
 ا ىذلا بسلا نيب مث هةمقح بحوف ىلاعت هللا لع ق> دعو هنأ (لوالا) ناهجو هيلع ل ديو نكم ثعدأاب 1

 جسم
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 ظ ظ الال دا هبف مالكل وي الا كلب هلال دشس لم ه ةلزتعملا لالدتساو مهلبقن «نيذلا بذكك لذك ئث نم
 || هدهنعباوملالوقنفللقااهمل» 7-3 ذن ناب سأب الو :داعالا ىف :دئافالف لانه مدام نيعاضا رتعاو

 ىلا ءتهلنا ىلءضارتءااذه لوةنفاشبءءاسبنال اةشعب ناكىلاععت هللا نم لكدل ناك امل اول اه مهما ىغ ةبعشلا

 ةزيئاجريغءاسنالا ةثهد تناكرفكلا عفدو ناعالا لود> ىف ةدئاق ديزهلوسرلا ةءبىف نكي ملاذا مهاوق ناف
 ىلاسعت هنن لب لطاب كا ذو هلا عفأ فو ىلاعت هللا ماك ىف ”دلعلا تلط ىر<#راح لوقا اذ هف ىلاعت هللا نم ||

 | كلذ لعفتل لوا ده تلعف لهل لاقي نا زوديالو ديربام للعفو ءاشيام هر كج! ءودكلم ىف مك< نا
 7 داو لاسقف عملا اذهم دب" الاهذ_هرخآىف حرص لاءت هنا ىنعملا اذه ىلا هجون اغار اكسال نأ ىلع لل دلاو
 مويلالسرلا لاسر ا هدسع ىف هتنس نأ ىلاهتنيمف توغاطلا اوءنتجاوهللااو دعا نأالوسر ْهَمأ لكى انشعب

 . ||| ةلالضلا هيلع تق نم مبنمو هللا ىده نم مسهتخ لاه مث توغاطلا ةدامع نع مه-منو هللا ةذا.«د مه سمو
 ِك ضعبلا لضأو ضعبلاى ده ىلاسعت هن اال ار فكل ا نع لك | ىبنو ناميالاب لكلا ىهأ ناو ىلاعت هنا علنا

 1 ' نامالا قاع مر دكا نع مد اموناعالا لكلا سمأي هنأ ىهو دايعلا عم لاعت هل ةع دق ةذسه نوف

 3 | مثالا لكو 'ايدننالا لكق حف ةعدق ةنس عملا ذه ىف ىلا هت هللا ةنس تناكاملو ضءءلا فر فكس او ضعملا ىف

 0 ا نيعزانملاتاملاطمو نيذرتعم ا تاضارتعا نعاهزخماهل ا هن وركص مكي كل ذىلاعت هنم ناماو لالاو

 اننا ىلا عثهللاّنا تنثفهتنا نءدعبلاو لالضااو لودأل اءحومراذكلاءالؤه نم لاوس |ذ_هداربا ناك
 لبْئد نم هنو دن مان د.يعام هلفاءاسشول مواوق ىف اوبدكممالال نعللاو ىزخلا قا دساب ءالؤد ىلعمكح

 ا || نمانم33:نمامأ وبابلااذ١ىفهملءلؤوءبىذلا ميدصأ ١با اوااوغادعذنعللاوّمذلا دب مد ادةءال امش

 ا 1 ءازهتسالا ةوج ىلع مالكلا اذهاوركذ نيكرماملان اولا فرخ يجو همفاورك ذ دقني رمسفملاو نيماكبت لا

 00 | معأ هتلاونم:مؤماوناكل ني دةّدعم لال ذاولاهةولو دشرلا يللا تنال كيا هلمالسلا هلع بدعش موق لاق ام

 3 راغكلا٠ال اودىأم لبق نم نيذلا لوف كل دك لاق ةهبشل هذه ىح ا! ىلاعت هنا لع( اثنا ”هلغسلا)
 2 ||| ىلاهتهقانا انعم اولاقذ ةلزتعملا ام نيملا غالمل الا للرلا ىلع ىلهف لاه ةرمشلا هذذ# مم نيكسةءاوناك | دبأ
 ا 1 تدنوفيلاكأاا وغلناإف غسءايغلاالا م-مملع سل لس .رلاو رفك-١١ىف هعقوأ امو ناءالانماددأ عئمام

 لسرلا ىهأ ىلاعت هنا ءانعماول اةف انباع أ ام[ ةطقا . ةبشلا هذ ا#ه تناك قلا نعا دحأ عنمام ىلاهت هنا

 ىدوا!ناناس ىفاث امصأ ميحا (ةمث املا هلم 1) هنال د ءاسشي نءلضي وهناسس> ان اشينم كدي ىلاهت
 ىكءلدناذ_هوتوغاطاااو.نةساوهقا اود.عانا الوسر ةّمأ لك ىفا:ةهبدةاو هلو بهتان ءلالغلاو
 نم ممئمو هللا ىده نم مهن لاه مثرفكملا نع امه انو نامعالابا عا ممالاو لاما عجب ىفا ديا ناكىلامغت هنا

 27١ || نعداعأو قرلعا نعءاضأ نم مهنمو قلماو قدصلاو ناميالا ىلا هلل اهاده نم ممن ىنعي ةلالضلا هيلع تقح

 7 || ئتلاغأيدقلب هتداراقفاونال ىلاعت هللا مانا ىلع ل دياذ_هو لالضل اورذكل ا ىفهسءقوأو قدصلا
 / امأ ناةياطتم ةدارالاوسهالا نولوةد ةلزتعملاِّتال_ماحلاوانيهذموهاكم دب ربوىشأ | نع ىهننو هدب ربالو

 1 أ امأ لكلا قسى ماعناالا, مال تاهو انلوق ىف عب رص الا هذه ظفاو نافلت دقف ةدارالاو لدعلا
 . .(|| هتنجو هياوث لونا هللا ىده نم ممقذارملا تاي ىف امنا باجأ ضعبلا نود ضعبلابةصان ناميالا ةدارا
 :؛ ًأارفكلا ةلكنود باذعلا امنا ىلع ةلالدهملع تة-ةلوقفو لاه باةءلا ىأ ةلالضلا هيلع تق نم مهنمو

 ا ناك فدك اورظناف ضرالا ىف اوزمسف هدع ىلا هن لاه اسذِدأو قدح هناناههفصوزر عال ةيصعملاو رفكلاّنال

 اكلذوباذعلابل 7هللامهلص سا نيذلا مالا نم مّدقتَنمل الها ارانأآ ىع ةبقاعلاهذهو نيبذكملاةيقاع]]
 ٠ || ىدق نم مهخ ةلوقلاه نان هنء ىعكل !باجأو لاصئتسالا ب اذعوهروك ذا !لالخاايدارملا نأ ىلع لد
 7| لاقي ام «ةلالض ترهظ نم ديرب ةلالضلا هءلع تقدس نم مسهنمو اب دهم هنن مكح ىف ناكسف ىدتها نم ىأ هنا

 ملاطلل



00 
 ميسي هوس د عل اسلام لع ميرال يم سلا عمم هسا

 | ثو دمحم :رعشمدن . الاهذح نأ ع :ارلاهجولا) هولاقام كلذك لطاب فرعا بسحي مالكلاذ- نا 1

 ٍْ ةدارالاهقاو لوقلا نوك ضي اندر اذا ئداانلوقامناىلاعتهوةنا(لدالا )هوجو نم مالكلا |[ ١

 اقول ل ثتاذا ةلئفل نا كشالوأ ذا ةءاكي لوقلاقاعهنا (ىقاشلاو) ثد#وهفكلذكتاكامو |
 ٍ نوكض نك هلوقنا (عبارلاو) لامةةسالا خ نءئنيكلذنا ف الخال 4لوة:نأ هلوقنا (ثااشلاو) 3

 لوكا ثودع قع نمت نست نر هف نك هلوق بشع ل_صاح نوكلاثو د نا ىلع ل دب ١

 ضراعمهنا (سماللا هجولاو) ان'دحم نوكي نأ بع دح او نامزب ثدحما ىلع مَدَماملاو دحاو نامز زي
 ثددحاو ايلف ثي دخلا نس لّزن هللا ارو دعم اردق هللا ها ناكو الوعفمهقنا ىجا ناكو ىلاعت لوب ا

 1 مكحنكلو مالكلامدق ىلع ل دنال هنأ الاءذهنا بهف ل5 ناف ةرواماما ئموم باكو لبق نمو ها هلثم

 ا ىذا عومسملا مالكا ىلا لث الدإامده فرص انلق هنع باوم | اسك مالكلا ثودح ىلعل دئاسهنا تركذ

 ىلا عتهلوق + لءاهللاو اووملل_ءان دوغ هروكحجم, ١ لوق: نو تاوصالاو فورملا نم بك صو# 3 َ

 : نولءداوناك ولربك اًةرخ الارحالو ةئيسحام د دلا فم متوبنلا اواظام دءد نم ةلناى اورحاه نيالادإا]| 98

 ْ ىلعم-مامادهج هتلاناومسقا غن راقكلا ن رع ىكح - 1 ىلاعت هنال-ءا (نركرت وبي لعواوس لا َ

 ا دءبال ةلاطا هذه لثم فو لالذلاو ل_هملاو يتلا فاو دامت منا ىلع كلذ لدةما.ةلاوثعبلاراكنا || ا

 1 كل نعاورج اهب نأ نيئمّوم ا ىلع ملي ذ شن. ومب تانوةعلا لازئاو مه ”رضو نيا ىلا ءاذيا ىلعمهمادقا | [[ |
 اين دلا ىف تاتسحلا نم ني رعبا هللا ءالؤ ولام نيبو ةرجهلا كالت مكة الا هذه ىف ىلاعترت فنك املاورايالا ٍْ ظ

/ 

 أ

 ا

) 

 أ لاه ىلاعت ماقال هرقل دعت هادا قعا راكولواوريصواور باه ثدح نءةرخ ”الاقرحالاو |

 | ساعو بامحو راعولالبو بءيصةيادعلا ن هةدسس قد  الاهذهت ا زنا منع هللا ىقر سابعنبا ||

 وأ ريدك ل < رانا يلتف بيساعأمالمالا نع محورا مسئولا ا

 ا بمصاب عسبلا عر لاقر كيوب أ ءارانإف هلام مهتم ىدتفاف مرضأ ل مكه لع تنكن او مكعفنا لمكا تنك
 1 فيكن هعاطالرانلا هلا قاع مول ديرب ميظعءانثوهو ههعي م هللا فدع ملول بهم لجرلا معن رقاب
 ارك مؤلسالا نزع عوضا ورفكأا هلك م ك٠ له دار ام ض اولا دشف مهر ايامأو اهل دقووينلغا

 هحولاف نب رجاهملا لو ةرسقلا لم مظعي الا هذه. ىلاعت هلل |نيبوذهن . الاوزهتازيةاوراه مههباذع ١
 ىلاعت لدو ميكس وتد وقراسنالاةرسص نأ اممالسالاةّوق تره ممر جه بيس نالرعاظهنف | |
 دلي ىلا دلي نم لالالا هلع تناكو ع-قوماهل ن نكي ل هلل نكست ل اذا ةرسهلا نا هقا ىفاورحاهنيذلاو هلوقب ا ّْ

 مهين لاق موب ذعب اوناكم_خالر افك ىديأى نيمولظماوناكم هته ءانعماولظام دعي نمهلوقو ١

 انندلاق وضل زق مؤ دا ونال هس يس هوك نا (لوالا) هوجو هسقو همس اندلاف ]|
 ممارتتل (ىلاثلا) ةئح:ءاوبا مهتوزنامالسلا هءاع "ىلسعةءارق فو ةن->ةنود مولر دقتلاو | 0

 أ ىزغملاو قرششملا لها ىلعو ةيطاق برعلا ىلعو مه وأ نيذلا ةكم لهأ ىإعد لغلا ىهو ةنسسح ةلزئمايئدلا ف || ْ

 هللا لد عوام اذه هرفكل هللا ران دن لا ءاطلع نب رحاهلان مالسر ىطع طعأ اذاناكسف هنارع نعو

 || ثمح ةتردملا ضو ةتسح ةءابمم توبا (ثااشا!لوقلاو) ريك اةرخ الاف كلرخذامو ايف
 1 رامبو ونا ريدهتلاوةداتقو”ىبعشااو نسا لوقاذ_هو مهورصنو اهلغأ مهاوآ

 نولعب اوناكو ل فرشأو مظءاو ريكصأ :<ال ارم الو ىلاعت لا عة دملا وعي ةنس> ةدلبوأ ةنسح | 1

 ءالؤهلا عمي ىلاعتهقلانا اواع واىأرانحعلااىلا دئاع هنأ (ل امالا) نالوق همفدوءب نم ىلاريعضلاو || 1
 اوناكول ىأ ني رخ اهملا ىلا عجار هنأ (ىاثلاو ١ مهيد فاوءغراةرخأ الاواندلا مهيد 5 ق نيفعضتسلا ١
 هوحو ئيذلا ل2 فو نواكزَ م ز ىلءواوريص نيذلا لاه مث مةريصو هداه -١ىف اودازا لذ: نواعت

 (ثلاثااو) اوريصن.دلامه ردقتلان وكب نأ (ىاثااو) . اورجاهنيذااوهلوقنملدب هنا (لوألا)
 هقزاشم ىلعو .تاذعلا ىلع اورخص مهلا ىءملاو حدم ني-عيحولا اكو اورتن نال" يماز هلألا توك نأ 1

 رج ورع ومع محسوس ريس اس

1 
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 "| عىل

 | وسان ولطبملاو قلا نيب و سراب و عسسالا نيب زيمغلاوهو ىلاسعت هللا ىت_ءاسقدحا دعو ناك هلال أ
 | انغلابدق عد + رطأ| ه دعو نيب 1 وناكم ممااو رك نيدلا ملعاو همفن رفات ىذلا مها نسا هلوقودو : ولظااو

 م اد ومىلاعت هنوكنارعشنلاو رشا ناكم اناس ,ق(ىاثلاهج ولاو) سنو ول ةروسى اهرب رةتواهح ريشا

 5 || تليشسو هنردق ضمعاب وكانا ىلا.ءتوهوةل آالو ةدمالو ةذام قيس ىلءفق :وتالاسهلا ودمر ءاشالل

 1 الاد !ئيثااناوثامناهلوقي ضراعملان ٠«ءىلا اذ افلا اذه. نع ىل اعتريعف عذام هندي شملالو عفادهبر دم س دو

 0 || لركن أ بجو ادشالا فداجالال م)ءردق ىلاهت هنااكف كلذكناك اذاونوكمفن ؟ كلوغن ناءاندزأ :

 | اال ثعلاو رمشنل اوريشللاب لوقلا نا نيعط انتا نيل دلا يذهب تدثف ةداعالا ف ه-.ءاعارداع
 || اضيأ لطب: نعطلا ؛ذ_هلطباساف لصالا اذ هىف نعطلا ىلعءاندَو ونلاةتقاوتءطاام وتلاوقدصو

 ا اوقداوكرش أ ن يذلا نع هناك مهماعأ دهج هتئاباوعسق أو هل رف( ةئاشلا لكلا لعأ هتتاود ويناا ىف مهئعط
 ٍ فلخالاة-ادعو تعبلاب دعو ىأدك ؤ مر دصماقس هيلعا دعو هلوقو مه عبس ىلد : ىا ىئألا دعباس تايثأ ىلل ْ

 | ىلبىأث ءبلاروما نم همن نوفاتك ىذا م-هانيسل هلوقو ثعبلاب دعو هلوق ىلعل د مهثعبي هلوقنال هيف

 ا ةاندرا اذاءو 00 امفنيب ذاك اوناكمما اور فك نيذلا لعماو مهن يمل مهشعبي

 1 مودم عمااطخت اكي1نكفوق وق. نالت انتا (ىلوالا للكس )لاسم هءفو نوكمق ن .ك هلوة:نأ
 ظ |ليثَتادهناباوملاو لاب وهو لماسلا ليصتا نها اذه ناكدوحوملا عماباطخ ناكناو لاسم وهف

 | .ناكوهذ ىلا.عت هتناهدارأامنال مو دعمللاب اطخ سيلو نواة ءبامي قادما عم باطخو ةاباعملاو مالكلا نا

 || ضرالاوتاووسلا نماه_مفامع ةرخ الاواس دل قا دار أولو عارم الا نمهدا رام ىل_عو لاح لك 9
 : | ىلاعتهلوق ( ةيئاشلاةهلشسملا) مهلوقعردق ىلع كلدباو+ .طوش داعلان كلو كلذ ىفءردقارصبلا ملزدق ف

 |ثور-اندرااذاى ًادوجولاو ثودحلا ى ىعءعىقلا ةماتلاز اكنءنوكمتن كوهربخ لون: ناوأ دتبماناوت
 ىئاسكلاو سماع نبأ رق (ةثلاثلا لسا ) فة ريغ نم كلذ تدق ثدحف ثدح اها لوق:ناالا سلف ئش |

 1 اماتام الكا لوة:نأ هلوت ل« نااههجو عفرلابةءار ةلاءاّرفلا لاق عذ :لاننوقابلاوودلا بدت ثوكمف
 ]| ًادتيءامالك ل ند ا تا مس هنأب هطع ربت مث

 ١ عبجل اوقاذهنوكمف نك لوة:نأ ىنءلاو لوتن نأ ىل_ءافطع له نأ «-هجوت بصل ةءارقلا امأو

 1 | ةلظفل ىل_ع تناكي اونك ةلغفا <ىل_ءوبأ لاق نكباوج ىلءايض:نوكين زوو اجلا لاه ند وحلا

 ||| كاذكمم الا ناكاذاؤ هثودحو:وثلا توك ءراس.خ >الالعأ هللاو وهاس ا مال اا ودهيد هقلا يلق ىهالا

 1 | ىلعدي .الاهذ مباني اص ض عب محا (ةءدارلا لكلا )لع أ هقتاد نكب اوج ىلء بدن هناهلوق لط_ نش:

 دارأاذاىل اع ' هنا ىلعل دين وكم ن نك هللوة:نا هاندرأاذاء ءىيثااناوةامناىلاعتهلوقاول اةف نآرشلامدق

 | بوب كلدو نك هللوقب نأ ىلا هئادحا رّقءفال انداح نك هلوق ناك ى ل نوكمف ن ٠ك هلل اك ئئثاد_دا

 27| نمهنان و ةؤقلا ةياغف سدا ىد:ءلملدلا اذ هناملعاو ميدقدلا مالكن ا تدشفل اكتوهو لل ستلا

 000 || تنافرادلا تاشداذ اهنأ سعال لاه اذا لجرلا نا هملع لمادلاو راركشلا دمفنالا ذا ةلكنا(لوتالا) هوجو

 || ديفتالاذا ةلكناانلعف ةيئان"ةةلط قلطن#ل اي امن ان'“تلخ دولفةدحاو ةَماط تةلط ةَتمرادلا تاخ دف قلاط
 |للستلا مزلي لف نكس لوخ نأ قامت فا دحام لك ىف مزايال هنا تن كل ذك ناك ا ذاوراركتلا

 | ةطفلن نالةرورضااءنالطبلا مولعم اذ هو نكةاففل مدقب لوقلا مزا عدنا لملدلا اذ هنا (ىناقلاو)

 |فاكلا يبو ”نونلا» ىحم دنعو ةرضاح نوم! نكت ل فاك اروذع دنءو نوذلاو فاك! ن م ةمكىه نك

 | | نك ةظفالةرياغم ةفصاعدق هنوكانباسص ١ دي ىذلاامناو ةعدقأ موك عذشع ن نك .ةلكن ا ىلع ل دي كلدو

 4 || (تااثلاد) ه هيك سعل طقسا الا هماعلدنال هءنولوةب ىذا اوانياعص ا هءلوثءالان الا هماع ل دن ىذلاف

 0 | || لوةيالالق اع ناف ىلاعت قاب هيف نيعت_بيوالا لف ىلعالو لوق ىل-« مدقيالانالف نأ لاف ا 0

 | اركي يرخأ ةناعتس ان ةقوتسم هناعمسسالك توكي نأ مزليفهلاسءذا ن زم ىل_ عف هللا "بست
 لل لل يل لو ادع سس 53
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 زوال نأ تجوف هب ”ال اء فره لما رت بجو سايقلا, لمعلا يوت نأ تيثفسآيقلا ةدطساو ا

دلل اذنذ٠ نىو5 ةعاجالاو ب اهضلا عاسب ان سامقلاب لمعل ازاوج تدثدنا ةباودنو معاها
 :هللاو لئل 

 اهوجواابلا هذهل باج اقاوركذ د ( لوالا هللا ١ نامل هضورب ئلاو تانويلاب ىلاعت لاق معا

 هلصنا: لاهو كلذ ءارغل ارك و مويا ا تحويالاجرالا ربزلاو تاندسلاب كلبق نمادلسر امو ريدقتلا ن ا( لوالا)

 اذهرصت لا ةهتلص عمال ل بغا عوج وه هنع ىئثمس لا ناهيلع ل.ل دلاو الا دعن ام ىلإا رخاتبال الا لبقام |

 . الاسرالا لإ ق نم ا:طسرأ امورب دقلا نأ (ىناثلا) هيلع ءانثتسالا لاغدا عنشما همام اروكذ ذمعوملا |
 هذهل با الانا( ثااثا|) ىثم بام قلعت مربزلاو تان :اب ةوقفريدقتل اذه لعورنلاوتانيبلاي مالا حو ا

 كلوخاالا رءامديز ْ كوخ االاَر هام هريطتو لاق ءا ارفلا لوق ادعو تاشملاب مهانلسر اريِدَقَتلاو فوذمم ء 1

 منكن ارب لاو ت[”.لاب ركذلا ل#ه5 اولعساف ريذقنلاولعلا عر ذل لايشأ (عيارلا): ديزي رح لو
 لتس ركذل اله !اولئءافرب لاو تاني لان نول عدل م .<دتإاربدقتا انوكي نأ (سساسلتا ) ن ١

 |١ تاز اردعملا ىلعاهسأرا دم نال ةلاسمرل دب لماكتتام لكل ةعماج ةيغفأريزلاو تالا: ىلاست فوق هَ لأ

 ىلا ىلاعت هللا نم لو ءرلا اهغلبي ىتلا فيلاكشلا ىلسعو تانيملا ىهو ةلاءرلا يعدي نم ق دسم ىلع ةللدلا | |

 || (ىلرالا هلكسملا ) لاسم هيقو مهيللزتام سانلل نييتلرك ذلا كسلا انلزناو ىلاعت لاق مرا ىفودانبعلا [| |

 رهاطف ل تالا ولا فاما ل رسيئابرلار د يي ةذيعووا ىضتقي مالكلا اذ بهرهالت | ٍ

 ١ مدمن دلو الا هذه ةلالدب 4 نيس اوتن اختم لم لل دلاد لع رقلا نال: ريس | دقت

 سدل نارقلا نا تمن [:دم هن راكب ج مكسر وانج نر عك ياو لانا باولتاو لمجاع '

 رهاظ( ةماثلا لعنملا 1 :

 دزعف نيفاكملا ىلع ىلا هللا هلزأ م يم اوه سو هيلع قا ىلع ارسرلا نيكي تأ الاهذ_ه | ظ .

 نم نيغاكملا ىلع ىلاعتتا هل زئأام لكن اس ل وبلا ىلع بج وام ةسانقا ناك ولس ايقلاةان لاقاذه ا ١
 لكل نيبملانا ىلعذي الا هدب ه تاداسإو سايقلا ةقي رطد مكمل كلذ فاكممل نيب نأ لاسقحال ماكتسالا | 0

 هللأ ىلص هن ان هنع بمجأو ةدتكت سدل ع ايقلان ا انلعلسو هلع هفنا لص لوسرلاوه ماكحالاو فنااكتلا | :

 ةقمةلا ىف كل ذ ناك ساشا ىلا ف. اكسنت او ماكح الا نيت ىفعجر فة سايقلانانيبابا لسسو هسيلع ا ْ

 ةغللا فركملا ت سا اركاب ماقأ ىلاعت لاق مث لبو هلع هللا ل_م لوسرلا ناب يلااعو>ز |

 له دارملاو تاثيسلا تاركملا ربدَعَتلاوراعذا نمانهه ديالو ءافخ الا ليدس ىلعد اسفلاب: ىسل !نعةرامع | ْ
 دا اراانا برقالاو ىلاعت هنفا رغةدايسيموااغمشار م ادعدإ رمل اكل لا ب ةئدملا لوح نومواتكم ْش

 || ةعبرأ ارومأ مهدي دهتىف رك د ىلاعت هنا مث هيفا لل دس ىلع هباصص ولو هيلع هللا ل اوسرلا* اذياىف مهيعس ا
 ظ نورعشيال ثيح نم باذعلام ماين ا (ىناشلاو) نوزاتم فاك لضرالا مهبهلا فس نأ (لوالا) ْ

 مهذخًاينا(ثلاثلاو]طولم دحام نو مءامهسلا ع يباله
 ىلاعت هناف مهرافساف ةءوةعانمهذشأي هلا (لوالا) هوجو بلقتلا اذ #هريسفتىونيزجت مها مولقنىف |
 نييبرش يبي دقاندزسبالجورضلاقروكالحا ليسو دالنا اسال لري ١

 ىلاسعت هلوق ع نم ذوخ أم ىنعملا|ذ» ىلع اقل ظفل لجو اوناكث يح هللا مهكر دي لو ةدسبعبلادالبلا

 مهلابقا لا وج !فراهنلاو ليلا ابمهذخ َن د هنايظفالا اذهري سف: ( امهنانثو) دالبا | ىفاورفكني يذلا بلت هال
 نأ(اهتانو )مهلاثم | ابن فّرمدتي قااروءالا فو هفّرصت لاح هننقرقسو مسثجثو مهباهذووهدابداو

 ليلا كلت مانعا نينو مهند هللا ودف مهراكف ااءاضق ىف نويلق رام لاج ىف مه ذ#_> ًايوأ ىءاانوكجر

 لع باقتلاظغا لسو نورمص نفاق طارصلا اوةيتْسأف مسمتمعا ىلسعان_سمطاءاشنولو لافا» عبس ارست ١

 0 عال جوبا اداب وبقت دقف اخويلقاذا مهئافرومالا كلاوبلقو هةوقن .ذوخأم قأ اادد |

 ل
 اتش سس سل 5 ك0 ١



 ا

1 1 

 ا » لع أهقلاو هتانوقيرطلا اذهرخ1(ىانااو) ىلا عت هقلاىلا كولا أ دبموه (لوالاف) قا ىلا
 1 ١ ربزلاو تاندباان وماعتال نك نارك ذل لهأ اولئساف مهلا ىسوال احرالا كلم نمانل رام د) ىلاعت هلق

 || مه. هتاف نأ تائسلا اوركمنيذلا نمأفأ توركفت مهلعلو مهمل الزام س انلل نم.نركذلا كمل ااذازنأو

 فوت ىلءمهدخأي وأ نب زك مهام ماتت فمه د ايون ورعشب الكس نم باذعا امهمتأي وأضرالا

 ةسماللاةهي_ثااوعاذعنالعا :(ىلرالاةلث_لا) لئاستياالاىف (محرفؤر مكر ناذ

 !لوسر ةثعب دارأول لبرمشلا نما دح او هلوسر نوكي نأ نم لج او ىل-ءاهللانولو تي اوناك ةّوسلا ىركملا
 .هلوق بالا هذ_هريظتو انهه هدصنإلف ماعثالاةروسىف ةبمشلاهذهرب رقنانرك ذدقو اكلم تعب. ناكل انيلا
 مكدئءرشالا اذهاماولاهو انلثمني رشدان مؤنأ اولاقو كلم هلع لزن الولاول اهو مهتغةناكح ىلاعت
 "ىلا انمحو أنا اع سانال ناك ؟لاكو مكلثماريش معا أ نئاو نورششنا م برشبو هنمنواك اناملك أب
 انلاسرأ امو هلوةو بسلا هذه نع ىلا عت هللا باج اف ارب ذم هعمنووكش كل مهملع لزن أ الؤل اول ا هوم _ممملل<ر
 .الوسر ث عبر هنأ ف ءاكتلاو قالا نامز لوتأن م ىلاعتهتنا ةداعن' ىنعملاو: مهملا ىسونالابس رنال كال .ق نه
 1 نغءطاضب أ كدك را لاؤسلا اذ هيلا وجلاءال اوه نعطو ىل ات هناك سرقت ُةَرَوسَم ةداعل اهدهف رمشلان مالا

 1 ىلءاظن أ[ تادوءاسنل !نمادح لس زل ام ىلاتعت هن !ىلعدرالا تلاد (ةناشلالشسملا) هنملا تفدلي الفعدق

 ٠ - ناكنف ةكتالا اريثاس ىلا هنت 'لسر ذك الملا نا ىلع لدي السر دك الملا عاج هلو ةرهاط نكلاكلم لسر !امهنا
 :  قابملا ىلع وبأ عز و ىتضاشلا لاق سانا ا ىلا ةكمالا !نمالوسر لسرأ ام هنا ىلع الادب الاهذ_هدرهاظ

 كالا نأ دارأ لعل ىضاقلا لاف مك الا ا نملاجرلا ةروص» وه نمالا مالنسأا مهماعءاسالا ىلا ثعبب لهنا

 هودباضإ أنو كيث أ نمي الف كل ذكن اك اذا هال مهم ةرمض# مالنا مملعءاريغالا ىلا لسرب ىذلا
 8 اكل اةسدةر وص ىرلامو هيلعهللا ىل_صهلنال وسر دةءرسض> مال_سلا سلع لد ريجّنا ىورايلاحرلا

 ا :!ىلاعت هننا نم ةلاسرلا غالب ادن ءناةكت الملا لاح نم مولا نال كلذانلقاغا وةقارس ةر وص ىو

 ١ ا ليربج ىأرإل-ونه-لعدللا ىله ”ىنلاّتأ ىوردق و ةيكسلملا ةيلصالا وت رود ىلءنوة.دقلوسرلا

 اذه ىلاعت هت ارك ذا و ىرخ آةلزن ءار قلو ىلاسءتةلوق اولو أت هملعو نيتّرم اهياعوم ىتلا هتروص ىلع مالا |||
 ارهافف ( ىلوالا هلْمسسلا ) لئادم هيفو نوملعتال خنكن اركذلا ل#هأ اولا هلوب هعمتا مالكلا
 هياعليلدااوةاروتل اوهركذإ او ةازوتلا لهأ ديرب هنع هلا ىضذر سامع نب | لاق ( لال )هوجو ركذاا لهأب

 نيذلا بتكلا له اولئساف حاجسزلا لاهت(قاثلا)ةار ودلاىءبرك ذاادعي نمد ولا ىفاشستكد هاو ىلا .هتدلوق
 انخانلعلا لهأ ركذلا لهأ (ثااسثلا او)رمش مهلكءا.دنالا نا نوفر عب مناف ىلا عت هللا بدك ىناعم نوفرعد
 لوقأو ق.ةتو لعب ركذي نملك اوس ءانعم حاجلا لاق ( عبارلاو). هلاركا ذنوكي ئشل ال اعلا ذا نيضاملا
 ابك انغاريشرلا نما دحاو هلوسر نوكينأ نم لبجاو ىلعأ هت ام_هاوق ىهو ةهبسشلا هذه نارهانلا
 0 اوعجريئان هللا مد نأ تتكلاو مولعلا باص[ ىرامالاودوريلان ايي رقم اوناكممم ا مث ةكمرافك

 ديالحا رصنلاو ىدوهيلا نافاهطوةسو ةهبشل هذه فض مهلا وئمببل ىراصتلاو دولا ىلا "هللا هذه

 انه رولههنافسانلافاتخا (ةئاقلا لكلا ) اهطوةسناسو ةوبسشلا هذه فد زتنمامولا

 عرج رلا هيلع بجو املاعنيي د تا دس ! نكي لال لا ةفةيالا هذ متدحا رزاو 1 انمكح نم مهنمدوتجملا دلت
 ||| لذا الف بع /ناف نولعتال منكن ارك ذإا لأ اولمساف ىلاعت هلو ةلاماعنوكي ىذلارخ الا دمنا ىلا
 ناكناف ةعقاو هب تازنآ ذا ف كلا اولاقذت الا هذهب سايشقلاةافنمتحا ( ةثلاثلا للملا ) زاوملانم

 رداظلا,باملاع ناك نءلاؤس «باءبج واه مك املاعنكي )ناو سانقلا لزب ل اهمكحاملاع
 ١ !كلذ طابنةسسا نكس هنا جال ماعلا لاو سه. ءبجواا ة سا. !ناكولو هن ال هذ

 ا ب

- 

 سس  مسصخشمللا د يييصصسا ل ساس 2 مح ١ يمس م عل ل د ممل يحج م ممل .١ محلا ل يكل ل هو ١



 قؤّدُىثعلادرب نم ةلاالو- هع هعيطدت ىضصخل ادب نم ىلافل اال !

 هيلع ن نكالاغبت ويف نب تاازن حنا هلمتلا املك لاف ةيؤرت ا ةدسعىلأ نعت ربخ ا بلعت لاق

 ىدعملا ةغيانلل دشن أ ديزاباناف كل ذركن نم ممونمو لظو وذ نيل
 لالاغا!تاذسورغلا ءومشو « مدع ماع ودغ هللا عالسف

 الثاز ناكنا دعب لص ام لظلا نم ة:1-1ىفام نال س سلا سنت لام ىلع" لاف هيف عقوأ دقرعتلا اذه

 هلوقونو.ءااو سوذنلاكرثكلال“ ودفو لَم اد دال ىهوءامذا١ىفعمجب ىف برعلا لوقتو سءلارون بيس ْ

 رمهضلا هرلا داع ىذلا نالاّده نحاس او لالالا ىوذىلا هذ اضالاه اذعمو در ةمىلا لالظا | فاضا هلال

 ىلعاوو تا ىلاعتهلوق هريظنو عملا ىفريثك هنأ الا هننا قل ام ىلا هلوةوهو اظذللا ىفا دس او ناكاو أ
 ادهن وكرت ام فوقوهو ةرثكْلا يدير دحاو ىلا دوعي الد رقمي عض ىلا جبودورووهنلا فاضاق هدووظ |

 نيعااندا رملاف(لوالا) نام همفق ل" :اعشلاو نيعلا ن نعهلوةامأ ندمح ثوكوهو ىدساولا مالك لركحأ

 نيم-الا نيذه صمصْ ف بيدا اأو برغم اوهةلاهشو قرمثلملا وه كلا !نيعتا(لوالا) نالوقلئاعشلاو |
 ةمهوملا ةمكلفلا ةكرملا تناك( فدي ولا ةكرخاروظت هنمو هنمي نانالا ىناج ىوق أ ناتيمناسطسا نيد |
 سعشلا نأ لوقنةاذه تفر ءاذاهلاعت برغملاو كذا نيج قرمدملا ناك مرجال برغم ىلا قرعشلنمةْدحآ أ

 طسو نم نمشلا تزدمتا ذا ىرغلا بناية! كازا مارا رىلااهعولط دنع | ا

 ىلا ني_هأ ا نملالظا اًوءةتنمدارااوهاذ_هذ قرشلا تنادا ىف لالالا عقو ىل رغلا بنام ىلا كيفلا ش
 نم ىبرغاا عيرلا ىلع كلذغلا ندع نم ىدت راما لاىفلالطالاف ريد _ةنلا| ذه ىل_عو سكفلابو لامثلا |||

 قرشلا عبرلا ىلعةعقاو كلففلا ل اع نملالظالا دست كالذلا طسو نم مسمشلار اد اتقو نمو ضرالا || |

 لمست فمصا !ىفناف لل ارادةمنملق أ اهضر<نوكيىتلاةدلبلا نا (ىلا# :!!لوقلا) ضرالا نم || 1

 ناعالا ن نءلالطالا لاةثنانمدار ااوهادهف مهذب ىل_علالطظالا عمي دةدحو اهراس ىلع سعذلا ظ 1

|| 
| 
| 

 نأ لت اهل ( ىناشا ا ثلا ) صالهرمغ هذ نب رمسفملا مالكو بابل اذه ىف هتلد ام اذه سكعلابو ل اعلا ىلا |
 هنا(اهدسأ)“ ا.شاب «ذعبمجأو عملا ةغمب لك :نةلاوولا ول اظغذلب نيملا ركص ذنافبسلااملوقب | ظ
 ءارغلا لاه (اهين اند) ريدلا نولونو ىلاعت هلو ةكدحاولا ىلع ظفللا فرمصتتق هقاهنكلو عيب ادار او نيعلادححو |

 نم هنلا قاخ ام هلوق نال كل ذو اهاكىلا بهذ عمب اذاو لالظالا تاو ذ نم ةدحاو ىلا بهذ دوا هن“ 5

 عجب ىتغيص ثرك ذاذا برعلا نا(اهئاانأو) نييمال الكل متحف ءاشبام ىلع عملا هانعمو داو هلظفاةئث|

 مهعع- ىلعو مهم وأ ىلءهللا مْ هلوقوروذلاو تاملالا لس و ىلاءث هلوةكد اولا اهةلب امهادح | نع تربع

 نيعلا تناكف اهنمعبةداو سمشلا قرسشم ىهىتلا ةطقنلا تناكقرمشملاىنيسملا انرسف اذان (اهعنا رد) |
 راك ىهو ضرالا ىلءاهءوقو دع: لالطالا كا: ىف ةعقاولا تامار ءةالا. نعةرابعوةنتاهتلاا

 نأ (لوالا)تالاقحا هضف هللا دصس هلوقامأ (ةعبارلا هللا ) لعا هلئاو عد هل | ةغدصد امتع ىل اعت هلل اربع كل ذاف 1

 ذا لذا تدصمو بكري هسأرأط طا ذاريعبلا دصملايداقئالاو مالسنسالا دوصملا نمدارلل توك 1

 رفاوعلاادص- ابنك الا ىرت«رعاشلا لاك عضخاىأ هنامز فعول ادرل دصسا لاقيو للا ةرثكل تلام ١
 هيحطتماو كلا صا خش الاو ةمكلفلا تاربنل اريد ىلاعت هنا لوةنف اذه تذ رعاذا ةعضاوتمىأ ظ

 ىف عقرال لالطال ا كلتوءا وضالا كانا ده كنانا م ةصوصخم وجو ىلع ىلذسلالاعلا اذه ىلع اهءاوضإ
 ةفشكلا ماسجالل تءقو تعلط اذا سغشلا نادل هاشنف هرب دقنو ىلاعت هللا ريب داى فو ىلعالا ماعلا اذه.

 لالطال ا كال :تدادزااءافتزاواعولط سعثلا تدادزا الكم ضرالان مى رغاايناحلا ىف ةدتملالظا

 قزغاابناملاىلاتردخت اا ذاف كلذلا طسو ىلا سعشلا ل ستناىلاقزمتلا تنال اى ااضاقتاو | اللا

 اديازتو ادد لالظالات دادزاارا دما سعشلاتدادز | الكو قرمشلا بن انما عوقولا:لالظالا تأد أ 1
 وف ةفاثحم لالظالا لاو اد هاشن ِكلدكفدداولا مودلاىف ةلاملا هذه دهام ”انااكو قرسشلا ب ناخلاىف
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 ْ |[ قو فونت لمعه ذخأوو ا ىاعت ةوقديدهلا لبس لع الاء هىفىلاعت هللا در < ةقىال

 | مهذش أبال ىلاعتهنا ىنعملاو هتفوذتو ئشلا تفش لاشي فودللا ن نم لعغت فوذتلا (لوتالا)نالوق فونتلا
 ف ىتافاذد قرف كله ىلاعت هناو» ةفاخالاكإ:وهدعب مبدعي نالوا مهةمش ليالوا باعلان ١

 ْ فوذخلا نا( ىناشا ال وقلاوإ ةشولاو فوللا ىفالد .وطاناهز كل ذ لبق مب ٌرعنادعب مماعدرواذخ أ اذه
 3 :اا ىل_ء لاق هئارع نعو هم_صةتتاذا هتف.ضوئشاا تفوت لاةد ىلا رعالانبا لاه صة:ةلااوه

 ٍ ف رعت له رع لاقذ صقنتلا فوضت اانّتغل ذه لاقف لي ذه نمد ماما 0 . الا هده ىف نولوةنام

 0 دشنأو ان رعاش لاق من لاق راعشا ف كلذ برعلا |

 1 نةسااةعبتاادوع فوغ « ادر يما اهثمىل-رلا فود

 :رعاذا مكب اكريسمت هيف ةلها/ ار ء«شلاف انئاويدامو ا ولا اولضتال مكنا ولد مكملع سانا !!ميأ رع اقف
 نأنان |نوربالو !ىلاهتلاهت ايه دالب فار اما ىف عقب ءامهنمدا رلانوك نأ لس < صة:2ا1اذهلوةنناذه
 كا مهدالب فار طأ نم صدر نكملو باذعلابم علح اعبال ىلاعت هنا ئعااو اهفارطا نم اهصةدن ضرالا

 مولا ٠أ صني هنا دارملا ن وكي نأ لم ا ميلا مالا صانع ىتح مهرو ات ىتلا ىرقلا
 هنو ىلامت هنا لصاملاو ةددرال ارو مالا هذهرمسغتا ذوذ لكلا ىلعءاتفاا أب ؛ ىح الملقا ءاقمهسةتأو ٍ

 || نيماعنونوكيالام لاح ةدحاو ةعئد ث د2 تاف : ابوأ“ ءامسلا نم لزب باذعبوأضرالا ىف ى_هح فاس

 | مكيرن اف هلوقبشن . الاخ ممهرخآ ىلءالالهلا أي نا ىلاال لقال لق ث د تاف < انوأ اهلثال دوا حام الع

 ١ ااوريلمأ) ىلا غتهلوق « بادعلاب ىل- اعيالذ يحر فور هنال مالارثك أى لسوء هنا ى هاو محر فور

 |[ تاوعل/ىفام دعس هللو نورخ اد م_هو هللا دص-لدانعدلاو نيه ا نع 4الطو مفي ئثذ نم هللا قاخ امىلا

 هناالاق (نور ودام نولعفيو مهقوف نم ممر نوفا نوربكم ال م هودكت الااوةباد نم ضرالا ىنامو
 هندراباذعلان ءةروك ذللاةعرالاعا والانزيكر رسما فوخامل ىلا عت هنا لع( ىف وال "هلم لا ) لاسم

 ماسالا وحاورالا لاوحأ ريب دتو ”ىلف_لاو ”ىولعلا لالا لا ود رعب دىف هنر دق لاك ىلع ل ديم وذ

 لع مهنلا باذعلا لاصب !نعزممب الدبه انما اريغلات وقلاو ةرهاسشلاةردقل هذه لاك عم نا مهلرهظنأ

 كلذكو باطلا ىلعءاتتاءاو رتوأ -ىءاسكلاو :زجأرق ّ (ةباشلا ”هعساا) ةعبرالاعاسقالا كات دحأ

 ناك امبف 'ءالامنوقايلاو باطما ىلعءاتلاب دمعي مثقلخل يد هللا ن :.١اورت وأ توءكعلا ةروسف

 | باذعلا مهت أبو [ضرالام- مهللا فسخ ناهلوةوهو ةبسغ قام نأ اذيأو تائيسلا اوركم نيذلا نع 0

 ' مدقتلرا احام_هالكوءامااءثوقانثاوءانل ايؤمفدت مدح وورعوب أ أر ةو اوريو أهلوقاذكسفم_هذخأيوأ

 ءءعانو هنو را تنك امل هلا قل املا اوريلوأ هلوق ( ةئلاثلا هل ملا ) عما ىلع لعفلا
 ؟وثلا ىلارظن اهعم نو كح, ىت> ةرؤرلا سفن نوكيال رايتءالاورايتءالا هيدا را نال ىلان تاصورظنلا

 ٌْ مسيوم الب وردهتو ليج نم لل هلكئث : نم دارا ىناعملا لهأ لاقت ءيث نم هانا ام ىلاهاوةوهلاوحال لّدأَتو
 ]) ]| 'ىثلا كلذنا لعل دب لئامثلاو نيملا نعل الط ؤمفتئنمهلوقنالدمقلا اذوم عشب الا ظفلو عاف
 7 ]|| ئنلا نم لعفتب اسف و ف فاصول سدلو ؟ىث هل اوةنعر ابخا هلالطنؤ مغني هوقو ضرالاا ىلع لظأ عد ةء فدشك

 ظ | لوااءىف هنمو ع وحزلا ىلا ليصأو سوشلا» ع ضيم دعي دامو عوائق" يللا ءاف لاقي ٍ

 ' ٠ نملامن نمنيلملا ىلعدوءبامل نيلسملاع ىف كال ذكو ميحر روفغ هللا نافازاث ناف ىلاعتهلوق ىف كلذانرك ذو

 1 |اذالوةنفاذه تفر ءاذا عوجرلا نم هلكاده ل بجاو عتب وسر ل عمه !؟اقا امى امتار ة نمو مه دّئعلاب

 امأو هللاءافاام هلو ةكف ةزههل !ةداب ب هي دعتلاامأ نيعلا بن هل وأ ةزمهلاةدا زباما ىدعي هنافءاف ىدسع

 دعب اهعوبرلالظلا وف: ىرهزالالاق أنف عواطم أفتوأ وأ. هتف لظااهللاأ ف هلو ةكف نيعلا فدعضتب
 هنترلام ىشو ةادغلابن وكيام لظلا و نمءشلا هنع تف رص | امدعب "ىذعلابالان ركمأل ؤ.فتلافراهلا ف اصتتا

 ا رعاشلا لاهاك سعشلا ْ
 امل م م ع و م مما ممم ع ل سدس م ص ب 0 تال مس يام مس ا سا اج سس سس
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 اهؤرُش افدابسخ أ قنب النكت اللااهفرش اوباودلااهسخ أ نالىلاعت هلل :داةنم اهرسأب تان اونطلاا

 ءاكح لاه (ىناثلا هجولاو)ىلاعت هلل ةعضاخ د اةنم اهرسأب اهنا ىلعالما د كلذ ناكىلاعت هتلةداقنم !هخوك

 ”ىناعسج ناومح لكل ساهي ادلاف ةيئاوسملا دكرحلا نعةرابع بن دلاو بن دللا نما ادب ادلا مالسالا
 | كيو ادرع ةطض لوزا ئهل:بديام تسلب اانلعش اذلان دكت الملا ىلاعت هللا نيباأف ب ديو لري

 ريسط» 5 ”اظالو ضرال ا ىف ةباد نغامو ىلا نعت هل اوقل.أ دن بد دلل رباغمنا ريطال حانملا نأ هسنعبا وا 0

 م ةق نو ص ودام نولعفي وم-عةوذ نم مهيد توفاخي نوريكت_سيال مهو ىلا عت اوقامأ لعا هللاو هند هيسانم 1
 ىلء ةعطااهةر هاه ةل الد ىل هودكتال الملا تافص حرس هب ةن الا وذ: نمهدوصقملا (ىنوالاةه لا لئامأ

 0 موعن اصل نود اقم مهما ىلع لاي ؛نوريكخ: دال مهو هلوقنال بونذلا عم نءتكت الما

 هو لوتلامهنوتسيال هاوقو كير أب ال لزنتنامو ىلا عت لوقهراظتةرومالا ن رم سه أ ىفهوفلاخام ,

 ثلذو هب نير ومما وناكلأم لك اولعف ما لع لذياَضيأ اذه نو موب امنول فيو هلؤقامأو ث وأ هعن د,

 اهنا يلق لذ هباو سعأام لك اولعف مهما ىلع لدن هن 5 الا هذه نا بهاولاه ناف بون ذلا لكن ع مهتهدع ىلع ْ

 اظفلل ىف ل ديذعادحو هكرتب أ دقفئئث نعى نملك نالانلق ه:ءازملام لك ا وكرت مما ىلع ل دن |
 بونذلا ع مانو مع سديلبانا تينو بونذلا لكن ءنيمو دعمك الم نوكيا الا هذهم تيناذاو | ١

 لاق ىلا.عت هنادوصملا اذهناس ف (ىناشلا هجولاو) كن :كئالملا نم ناك ام سلب اني عطشقلا مزلار ذاك ناكل |
 اناهم حزخا هاش لاف نلاخنان تنك[ تريكتسأ سدابال لاف مم نوريكتسسيال مدو كس الملا فص
 نم نوكيال نأ ب خوفربكتساوريكف سلب | نأ تددو نوريكي_سيال هك الملانا تدثفاهيةريكتت نا كل وكي |
 ق*-ىفاسممورك ذ ىتلا ةنيالبا هنت اهرا بنت رك ةهدعبوحو هب "الاذن تلاماشاب الا
 74 الملا ةمدع ىلع الاهذهىف دهشا !نيلئاقا!قدصا رهو ىلاعت هلا نافلطاب مالك توراعو رز 0 ؛
 كالا | ةمدعىف نوئعاطا ات مح اوملعا هللاو طاب ةيذاكةصشلا كات ناد عطقلا بجسو بنذ لكن عم خازبو ١ ا

 نوذااور' كلا لم مادقالا بش لمدوززص بالواو وانا هتسو كلان هن : الادب

 ين امهثم لدي نمو لاف ب اةءلا نم مهر د ىلاسعت هنا( لوقالا) نيهجو نم باوذاو فولللا لصحرملالاو

 ٍفوخخ فوملاا كا ذنا مدالاوهو (ىناثأاو) بنذلا نوكرتي فود اذهامهو موج هيف كلذف هنود نمدلأ |

 هدانعنم هللا ىذا !ىلاتهلوت هنصح ىلع لءادلاو اه هللا ىذر سابع! نعل دنا دكه لا الحالا |

 نوكيال فود اذ.هو ملغعا هنم ف ةودتا ناك مت ىلا عت هللا ةفرعم تناك الكدتا ىلءلدياذهوءالعلا
 | نم مهب دنوف اذ ىلاعتهلوق ة ةهسثملات لاه (ةئاسشلاةلكسسأا) معا هللاو٠ا ءايريكل 1اولالج الا فوخالا |

 هلوةرب سةناىف ةمشلا هذه نع باول اىفنانغلأنانا لءاو تاذلاب مهةوف ىلاعت هللا نا ىلءلدياذهمهةوف |

 ثاند ءممبر نوذ اخي مانعممسهةوذ نم هيوم يصح هدايعقوفر هام اودو ىلاعت | ْ

 ةقوفلا هذهلس بح اضي أو مهلوت طقس ملا اًذهلالقحم ظذللاناكاذاو مهقوذن مباذعلامهياعلزني |
 وذا لاقاىلابعتهنا هولا اذهىوش» ىذلاو نورهاق مهقوفاناو هلوةكرهقلاو ةردقلاب بقوا | ىلع |
 ناهّقفلا لوصأ ىف تئاملم_عةوذممرنوكود فوالا اذهل: ئنمتلا نوكيديأ بيها همم /

 ليلعتلا اذ_هلوةنفاذه تنثاذا فصولا كل ذي الم مكلا كا :ن وكي رعشي فضصولا ىلءبترملا م كلا[
 ناكملاو ةهلاب ةيقوفلا ام ف وخلا ةبجوملا ىهاهنال ةيدقلااورهقلاب ةقوفلا ةنقوفلادار لاناعول مصياما ظ

 هذه تطّةسف دس سخأ هنا عم ةهطاو ناكملا.كل:! قوذ تيبلا سراحن ا لرادب واما بحونال نه
 ى.لاو سعالا ناو ىلاعت هللا لبق نمنوغلكم هك. الملا نا ىلعةن الاءّدد تاد (ةثلاثلا ا ةهشلا ا

 ةلكسسملا) رشا اوريسلا ىلع نير داهاونوكين أ بجو كلذك اوناكىج مو يعاكس ؟م-ممياع هجوتم

 هللوراف ىلاعتنا(لالا)ءوجو نمرشبلا نم لأ كلل نانا قد . الاءذهب موقثلسق (ةءبارلا |

 نب_ابغاركذلاينيعونلا نيذه ص هذ ناانرك وةك ثالملاو باد نم ضرالا ىفاموتاو سلا ىفام دوسي ا
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 أ لامشلاىلاب دونا نم وق سلا لاو-أفال_ة>اب.س ةئسسلا لوط رساستلا و نمانمتلا
 ا ضرالا قرش ىفةغ ةاولاةسوملا تافالتخالا ب,س ةفلت لالظالا ذه لا وح اندقاث القس كتلابو
 | هجو ىلع ةعقاو اهناان أ روهراسيو كالفلا ني ىف ةنسسلا لوط فة ةعقاولا تافال-ةخالا يس <وامميزعو

 2 . || هذه نع ةرابعةدصسلا تناكتف هريب دتو هربدقتل ةعطاخهقلا ةردقل ةداقنم اهن اان عن يم بدترتو ص وصخ

 0 . [وهىذلا مظءالار ارعملا ريسف الخان لاع«لالطال اهذ_ه لاس فالتخا لاسق:نأز وجال لل_قناف ةهلابخلا

 5  [ماذت اكولذا هن اذلاكرصتمنوكيأل سلا نا ىل.ءانلل د دقانلقءرمبدنو ىلاسعت هقئارندةنلجالاال سهشلا

 || عنتمالدك لسا نمءزمللا كلذ قبولو هنا ذءا] دكرملا نهءزملا اذه قبل كرطا نم صوصخملاءزلسا اذهل هلع
 || هاذا رم مسخلانانلوقلافدكرح الان وكما ذه ناكل كل دكر مالا ناكرلو» ءركرذلا نمرخ الا« ءزدلال اوصح
 || ةنوك ,عنتم مسالا نا انلعف الطاب ناكه سف: ىلا هتوبث ىذفا امو لاس هناو هتاذل انك اس هنوكي لوةلا بدول
 | أ هنمعملا ةوقلابسعشلا مرج صاصتخاف ةصهاملا ماتىف هلئامت*ماسجالا نا ىلعانلل د دف اضيأو هناذالكهت»
 لا او ؟فالتخا نبه ل وقنفاذهتيئاذا ميكس اراتخملا قلامن اريب دن نوكي نو دبال ةنمعملا ةيصاخلاو
 | هللاالا سدل ةءانملل ادكرطلابسعشلا كر نا ىل_ءانالداملاناالا سعشلا تاكرن لال ناك امنا لالظال
 ادا ارمانا تدثف هقءلذكو ىل عت هللاريب دّالا عش عقب /لالظالالاو-فال_ةخانا ىلءالءلد اذه ناكمناسصس

 ' 1 دقلاض- 1 ع مغلاو هلوق ءريظنو عضاوتلاو داقنالا دوصسلا اذهب

 13 اع رالا لعدم ةعقاو لالظالا هذه نا دومه-لااذهرو غن (فاثلا ل وقلاو) هحرمشو هناس رم

 2 ؛ 7-5 داو ةغضىرعملا العلا ألام هج اسلاةئه ىلع

 5 دصتلا هازل ىزشضرالاو * هد وعم هيف خلجا لدطي فر

 أ كلطامأ ل اوم نسل !ناكو ظفالا اذهابلع ها قلطا نيدج[سلا لكس اهاكشب همشت لالالا تناك امإف
 0 او وشر لافو تعنرصام نش لدصست الو تن أامأو كيرلده

 || برقا ىناشااو ةيلقعلا قث اقل اىلابر ةالوالا هولا نال- ءاوال أن ادخاس< "الذ ناكءاوس هنن دس ع

 || ديرغام أ نورخ ادمهو هلوقو لالظلان «لاعادخ“هلوق (ةسماسلا ةقملا) ةرعاظلا تاه ثا ا ىلا

 ايسشالا هذه نال كا ذو ىبأ مأ ءاشء سهأتام لعفي فدلاوهواراغهرغد» رغد ىأ ارو*درخديرخد لا د

 ل ]5 نم تسل لالالا لق ناف لالطلا نم اذيأ لاس نورخاد مهو هلو ةومزعب ديو ىل اعتوقا ةردقل ةداقنم

 نلاعت هلوقامأ الّوعلا اوهشارودلاو ةءاطلاب ميغ صوا[ ىلابعت هنالاتلقنونلاوو ارلااوءجيزاج فاكف

 |ناانزكٌد دق (ىلوالا هل لا) لد ؟اسههمةفةكتالل اوةباد نم ضرالا ىفامو تاوعسل | ىفام دهس هنقو

 ٍيلابغت هد امقن الا ن نع ةرابعوه دوصمو ىلابعت هي نيالا دوصدك ةدابنعود دوم نيءول ىلع دولا

 دحأ حرتيال هلا دامهل لاق مدعلاودوج ولا ةنكماهسغن ىف مالا ومس اذه لضاح عجربف ع وظلناو
 ةذهىف روك ذملا دوك اندار م١ لاف نم سان !ن٠لوةنفاذه تفرعاذاحب رمالارخ الا ىلءنيفرطلا
 ارحل ذهالا سدل هيادلاب 5 :اللاناهملعلمادلاو داسقنالا وعضا اولا وهو ىاثلا ىئ_ءملايد وحماة الا

 : اا ذوعساا نال ىنعمل اذهب دولا وهتكئاللاب قئاللا نال لالا ىعملاود ا:ههدوصتاندار ١١ لاه نم مهو

 || نيينعملا نيبئلرغ شك لم وهلا لاق نم مهئمو تاداهباو تان كلاوتانا ودلال كف ل_هاحىناثلا ىف ءءماب

 ١ قام اعم نيالا ىلع: الاهذه ىف دودهذنلا ذا لوف زبه اح نوم عو ع ةداف ك1 1 اظذللا لجو

 ا رات هنال فيعضلوقلا اًذهو ىلاعت هق نيالا دوصس نعمك اللاقدىفامأو عضا اولا نءعفةنادلا

 230 نافخالا لافتباد نمهلوق (ةيئاسلا لئلا زئاجيغاعم هتامو وذم عج ةدافال كرم ا ظفالا لامعا

 || ديرب سامع نء ١ لاقو هل ٠لاجرلا نم ىنان أ امو هلم م لبر نم نان ام ل وةناكدح اولابريشأو تاودلان هاليرب

 أ ركذلاةكالخ او باودلا ص._هذق ف هجولاام لوقيتأ ثا (ةئلاس لا ”لثسالا) ضرالا ىلع بدام لك

 ب الاه ذهب نيبو ىلاعت هلل :داةنم اهرمسأب ت اداهجبا نا الط هاف نيييلاعتهءا(لوالا)هوحو هم لوةنف

 5 0 دعاس مدنا د 3 - مع 5 5 ١"

 نا
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 كرما نال قالا هلمتلل قوأ اماهدنح تو "تبا ضر الاو مم هج كير كا احدا ليام ٍ

 ةردقلا نوككنأ عنن :ءا كاذك ناكل ذاوالصأ توات الو الص ةمدقلا ليكي ال دحاولا نوكسلاو ةديناؤلا

 100 رِدَعْلا ىدحانوكم:2.1. اذنه ترئاذاو ىناث ا ىلعةردقلا نم لك أ ا.ه دحأ ىلع

 نب دهس ليام ج مصار اع رهظلس ١ دار لض# نااماف اذه تدثا ذاو ىناثلا ْ

 تثناهلا نوكي الزج اعل او ازجاعامممدحاو لكن وكي دئنبْخ ةدِيلا اه_مممدحاودا سغ لدم الوأ لا
 امه دح ار دقي نأ اما تاكل نيش نيهلا امض رفولانا(ثلاشثل )اهل امهتمدحاو لكن ل -نتثااءموكتأ
 ( عبارلاو) ف يغضو عفر دقي )ناو فيعضرخ الاوولا كادنردقنافردةءالوأرخ" الا ٠ ندحكلمرتسنا ىلع[

 هملع ىوقناو فرعضوهف هءلءوةي0ناف هياعىوةيالوأرخ الا ةفلان لع ىوة,نااماامهدح ناوذو |[
 [ سقم *الا نا تدثف فرعض بولغملا لوالاف 4 هلع وق نأو فرعضو وذ عضدلا ىل-ءوقي[نارخالاثلاذسف 1 ع

 -_- د
56 

١ 

 ْش نيب ةَدابضملاوةاق انما لود ىلعه. ملا هنمدوص#ملا نيا نيهلااو دذ# 3 هلوةننأن دايضتمةسهلالار 1

 | تادال هنا ئدااو د او هلاوهامتا لاه مالكا اذهرك امل ىلا عت هلا لعاو ملعا هلل رضا نزلا || 1
 ١ ديح اولاالا هلال هنا تدث لاسم نيهل الا دوسوب لوتل انا تنناو هلال |ن ءملاعال بالهنا ىلع هقب اسلا لئالدلا || ْ

 |ناث دنا هناريدةةلازرو غ1 | ىلا ةسغل اخ نم عوجراذهو نو .هراف ىابافد دعب لاق عدها رطادحالا 1 1
 نسي ذهن مالكلا اذهب ماكتملاالا لاعال الهنا تيثذتن غل هلا مالكلا اذ م ماكتملا نا تيثو دج اودلالا 1
 ا ىابأف هلو نأ ىهو ىرخأ ةةققد هسذو تو.هراف ىااق لوقي و روض اىلاةبغلان ه”لدعنأهنم | 1

 نال ذو هئاسح او هل_ضفىفالا اوبغربال ناو هفثمالاقالتابهربالناودو رصاعاد.ة.نو.هراق |
 ثدحاي اوبثدسك ءاوشام امو دن اوووذدلالا ودىذلاميد ةلاامأ ثد_كاماو. مدتامادوجوملا |||

 تاجا عقدت ا يف هئمالا ةيهرالو 4 بلاالا ةيغرالف كلذكن اك ا ذاوم داك ابو مدسقلا كلذ قلت ١ ا ظ ْ
 هلال ناك مل هلال ق اذ هو ضرالاو توها ىفام هلو ءدهب لاق م ع تارورمضا ا عطتنت : هقملختيو هل م ْ 0

 ةضصناهربلا اذهب تن نهدااو هئنوكتو هقيلضب الصاخ ها اودبأم لك تاكا دح !وهياذإ تدجا ولاو ادحاو ||
 لاعفان ال ىلاعت هنن :ةولذغ دامعل !ل اعف انا ىلع هب : الاذهبانياصصأ جحا وضرالاو تاوعسلا فامهلو هلوق | 3

 هللا وكن م دارا ساو ىلاعت تا دابعلا لايغفان وكت نأ ب ح .وذ ضرالاوتاوعسلا ىنام'ءإ_> نمد علا | ْ 1

 ةدالاو ةوهدلا صرخ امقود ىتلاتاروطخغلاو تاحاب لا اهيف نال هتعاط ضر غلونلجالةلوعفءابما ىاعت || / ١ ش

 ْ لاه مث نولطا اوهو هقءاكو هنب وكت ةدقاوا هل هلام اانإوق نمدار انوك نأ بجوذ ةعاللا ضرغلال ئ
 ىلابعت لاق مادا اايوصو بصيت :!بصو لاقي ادلا بصاولاو ةعاطلا انههنيدلايساونيدلا ةفددع |

 اها 'هناعال ةد.هد ىأ ةيصاوت ةزاقدو مواداذا هملع بصاووع ىلا نعى طاو لاقيو بصاو با ذءمهلو | 0

 كلذ عطقن اال عاطيو هل نا ديدحح نم سيل ةبدتق نبا لاق هلامزال ضرا كل: نوكلب داو للعلا لاسقيو |

 لءابعلاو لاحاب صاو هوقث العاوادباةبجاو هتعاامن اف هناصسس قل االا تو اايوأ ياا لاف ببسي | ٠
 تداَقن ا ىأ باهر لاهل تناد نما لاقي دامة:الا هب عي دة نيدإ!لوقأو لعفلا نعم نمفرظااىفام هسا
 نكمملاو هناذا ن كمت هريغناب للعمهفزيغد امنا نالا دبا م زالهلءاوسام لكدا.ةناىأا يسم اونيدلاهلو لوقف |
 ا.اذاموزان اكمال |اهمزلي تاهاملاو مدعلاو دوسولا ىف رطىف بدسلا ىلا اش ن وكسب, نأ هزلي هناذإ ا
 ا.ئاذ موز رئؤملا ىلا جامشالا اهمزاب ؛تايهاملانا جتيايتاذ | أموزارْيؤم ا ىلا جامتحالا هزلي ناكمالاو | ْ
 ةقيقدهي .”الا يف لوق وريغتلا عنتم امزال ا. واسع ادافا هت | ىلاسعت هلل دايقنالاب دف ود ومتايهاملاودسهف |
 ٍْ نكمملاف اوذلت> اور 11 بدسلا ىلا حام هثو د لاح ٠ نكيملا تأ ىل عار شفلا- القعل انا ىهو ىرخأ |

 نءناكمال او ناكمالا ىهةج الا هإ_عنال حامد هنانوقمدلا لاه تدسلا ىلا جام وه ىل_ه هن هياقب لاح |
 نكماأ ثو د لاح ةجاسملا" "ةل_ءنوكتف اهئاقب لاحوابث و دح لاح ةمه امالالصاحن وكف ةيهامملا مزار ولأ

 ىامهلو هلؤةفاذ -هتفرعا ذا اه اهب لاو ا ودد- لاح هل _هاح ةحابلانوكتنأب وأ هناي لاحو
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 | ىلءاهينم نيفر طلا نيد. هرك ذنوكي ىتح اهفرعشا ىلاثاافرطا ا ناكو بتار 1 نسخ أن ففرطلا دح ناك اذا

 ' مهو ىلاعتدل وقنا (ىناشلا) ىلاعت هللا قاخ ف رش اكت المان وكر نأ جو كاذكن اك اذاو:ىقابلا

 ْ يا مهلاعأن ا ىلع ل دينو صّودام نولعف.و هلوقو عفرتوربككم جبولق ىف سدل هنا ىلع ل دي نوربكتس يال

 0 !ةدسافلا فالخالا نعدأ ريم مهره وطو مهتطاوب ونا ىلع ل ديزيم الكا نيه عوممش ةمصعملاو بن دلا نع

 0 ا ناسنالال دق ىلاعت هلوةفنآرقااامأربلناو نآر ةلاهملع لديو كلذك اوسلفرمشنا امأو 'لطام الاعقالاو

 0 .لاو>الا هذها ةيضّقم ناسنال ا ةعبط نوكأ همنا يم لقأو نان الا ىف ماعمكمحلا اذهوهرفك ام

 8 : ' مول_ءملانمو ابرك ز نب ىدع ريغ ةيسمعملاب م هو ىمعدقرالا انماممال_ىلا <.لعهلوةذريخنا امأو ةعمذلا

 : , ىلاعت هلا ناك شال هنا (ثلاثثاا هجولا) امي مهوأ ىصع نم لضفأ اهم مهلاو ةمسصعملا ن نعأربملاناةرورضلاب

 0 | ا يل دانا ةفاطستا د ريشلا لق ينال قاح

 ظ .تارهاظاف ل اوططا ءرس# ناك هنالالاّلاذامو باشلا ىلع زيسنلا ىللذف هدم ف ىنلاكح هموقىف
 . ,رجاواهرجا لف ةنسح ةنسنس نم لاف سو هيلعدقلا لسه (ىلاثلاو) قيس نا مر يم

 ملام رشا عورش ل_,قتاعاطلا ىف دكنالا ١ عورش ناكساإف ةمامقلا موفىلا اممبىل_ع نم

 | اواجامن ارشلاو ميحرلا ميدقلا ةاامنا ةعاط ىهو دس اةئبااهذهاو:_سنيذأا مه م-ملالاقينأ

 ب او باوثلانم رعشدلل ل_هحام لك نا ريخلا اذه ىضَتَقَب بوف مهتتساوندساو مه دعب

 اهجولا) مهرغنم ل_ذذأ ,-موكسص بجونةعاطلا نمدئازلاردةا|باوث م_جلو دك الملل هلم

 هدهن الل دلانا: دقو مسهقو ف نم مسهب د نوفاذع هلوق ملا اذه ىلع هب هب الا ةلالدىف (عبارلا

 مسهقوف ئال هنا لعل ديني الاره اف ةوقلاو ةردقل او فرمشلاو ةيترلاب ةسبق وفلا نع ةرابعةسقوففلا
 35 ١ لاقو) ىلاءتهلوق « لع أ هتلاو تامولخلا لضف أ مهنوك ىلع ل دي كل ذو ىلا «تهقاالا ةسترلاو فرمشلا ىف

 ش || ايسصاو نيدلاهلو ضرالاو تاوعسل ا ىفامدلو نو.هراف ىااف داو هلاوهام | نيل :!نيهلا اودضتال هللا

 ا قيرفاذا م ع .رضلا فشك اذا ّْمنورأدت هيلاق رضلا مك ماذا مث هللا نك ةمعن نم مكب امو نوق هللاريغفأ

 ىلوالا هب الا ىف نيبال ىل اعت هنا لعا (نواعت فو ف اوعتقفم_هاندت اع اورفك_ءانوكرمشن مهب ربمكشم

 ىلاعت هللا لال_لل عضاخ داعتموهف ماسالا اعز دو حاورالا ماع نم ناكءاوسهننا وسام لكن ا

 لكلا نعىنغهناو هكلمو كل موهفءاوسام لكن أب هالادو ل رمشلا نع ىبهتلانذب الا هذهىف هعمتا هثايربكو
 نال وش نأ لد اقل يو نتاع ع 0 ا ادذضتالل اقف

 ١ 1 وطلا نانو ناهد رطل هو 1 انثو) نويلانيزئااو دن الرب دةلاوريخ انزل همؤ

 لقعلا فوقولاببستاراابعلا كإ7ىلاوهرهضمل ةريثكت ارامعب هنعربع هنعربفتتلا ىف ةغلابملا دار ن 3 اه ةنسم

 و عملا ادهاو لوةعلا ىف عبق“ .ملوق نهلالادوبو لوتلاف اذه تفرغاذا هلا نم همقام ىلع

 0 يع نشك انهلا اوذختتال ار ةذلاكلا تافصو مدقلاو بوجولا ف نيون ءنعهلاذوجو ل: ل ءال_ةعلا نم

 نا طال ا ده نم فرعي لنم-ولا اوذختاللقاذافددعتاا تو.ثو هلالا تو.ثنيسهأ ىلءلدي داو طف

 هلوقنا تدثنثثا نيهلا اودذتال لاه! امهعو كت ع نعو اد دعتلا تابثا نعوأهلالا تايث ان نع عقو ىسهنلا

 (لفالا)ءوجو نم هريرقتو ةبهلالل ةيفانم ةبني الانا (اهعدارو] طقف ددعتلا تاث 2 نءىهمنهلا اود ال

 نيس اينمو قازلا بوحولا ىف نيك ر ث_ثماناكل هنأ اذلام- اوام ثم دع اؤ لكنك ننوِجونا اخ. رفولا“ا

 اد كيووت رن لاى انما مام علل لالالا املا هيام ريغ دكر اشملا هيامو نيعتلا

 ئهلا | :ضرفولانا(ىاثلا)دوجولا ىجاوام_موكبلوقلا ىنب رينو ًادوؤلا حج اونايلوقلا

 لراحو
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 - مسموم مم سم

 ىش

 / هللا نم ماعقالا كذنوك اوركتن نأ لا رشالا كلذ نم هم-مضزرت و ظرغو .ممئع يضل كلذ فك يف هريغ هللام 7

 هلاوز لاحالازا ذاق م عجول كلذ ةلاز ا ىف ىلا هن هللا ىلا ع<رضت هعجو دش شااذا ىل_ءلعلا نا ىرتالا ىناهث :

1 اذه ى :هملاهو قاما لاوح أ رثك أ اًذهو ىنالفلا جالعلاو ىنالفلا» ءاودلا ىلع ش
 

 تلصح ةئاهسونيتلا ةئس مرن« لوالامويلاوهو قاروالا هذه بتك ١ تنكىذلا موملا ىف هنا هجر
 ءا اوهلا باطو تاكا. اف عرشتل اوم اعدلاءنوصيصي سال تيأأرو بدلا تفو ةهظعة ذو: ديدش ةفزلز

 ' ناكو هلاهل اوردحاف الك ١ ها دي نم هسدلعاوناكام ىلا اوداعو ل للا كل: لاس اىف اون تقولا عار نحو ٍْإ

 .لوقلاو )ناسنالا س فتره وا ةفزاللا ةفصلا ىرحم ىرتتي الا هدهىف ىلاعن هللا اهدرمث ىلا ةلاه هذه. :؛

 ' كالت ةيقاعن ا ىعيانزيجو ادع مها نوكمأ نويعرفىلآ هطقتلاف ىلإ عت هلوقكا ةبقاعلا مال مالا اءذهنا(ىناثلا |

 ىو نع ةرابعهنا(لويالا) نالوق همف م ٠ع ١ اعهلز ةيدا راناثا لع اور كسا! اذهالا ب 58 اك امتاعترضتلا |[ || ٠

  ةومنلا نمو هيلع هللا لدم هي«اجامو نار ةلاهيدا رمل امهضع» لاق (ىاثل و ) ءركسحملا ازا بضلا |||

 .ءاسث شدو ةكي د م 'اهئمدا ارااو حأ طفل اذهو اوعتزن لاق كلذدعي مهدعوب ىلاعق هنارلعأو ع رارعشلاو |

 دن 0 ازال اون ارقةوفورثك اشو نا ْ

 أ ىراوت وم 2 5200 0 هداج تا ةدداسو | ||

 رج 0 را اسال بارتلا ىف هس دي مأ نوه ىلع هك عادي .رمشامءوسن ٠ موقلا نه
 لحأ لاوقأ دا ف ةرهاشا ا لثالدلان زيبا ىلا عت هنارلعأ' ( ميك طاري زعل اوهو ىلءالا ل ثم اهنتو ءوسلا ل ||
 امال .(لوالا عونلاف) اهتفاضمواهداسة يبو مهلاوق 3[ لمص انني الاءذه ىف رش هس شتلاولزسشلا |

 ؛ اذامىلانواعب ألا ل هلوق ىفريعتتلا (ىلوالا هلم ا) ناتلمسم همقو اميصتن واعبالا  نولعج ممناةدسافلا |
 ْ فلا نوت رمد ميرو هل رذاذاهلوقىف نيدوك ذملا نيكرشملا ىلا داع هنا (لوآلا)نالوقه.ةذوعد |

 ْ لوالا مهشعب لا اهدابع لعفي م ماتنصالامعبال ىمانصالا ىلا ئاعدنا(ىاثلاو) نو غاليك. | ا َ

 ا واضو ةوك قمت نا(اهم 53 200 عءو هقشد-"ىَ 12 نءرلعلا نا (اهد- از ءو سوا وأ

 | .نراعبالال ةوقنأ (اهنلانثو) مولا! داع نب رك راعبالا هلو كاذكسن نيكرماملا ىلا دئاع ظ

 د ولى وأ ىاشلا لوقلا لإ : لاه نم ءمهتمو ب ادا ئه ىتلا مانصالا,هنم قيلأ“الثءلانوهو نوتلاؤواولاب أ

 اهل !نواجن الا 1نول_ءحؤرب هلا ن افراد ا ىلا انرقتق ةمقانيكسحرمئملا ىلا دئاع هنا انلقاذاانا (لؤالا) ظ
 نواه وردم نالرامذالا ىلا ةدن: مام مالا ىلا دئاع هنا اذلقاذاؤ اراض عفان هنوكنولعنالال وأ

 ايمن ولع نإ لاس نم نال عما دفا نيكرمملا ىلافاضم معلا ناكولذنا(ىنانثلاو) مهذالو اهلرلغالامل
 ٍْ لالا لوةلاءانلهاذااننا ل_عاورج الا ىلع نيلوةلا نيده دم يستقل تاماذف وألا |

 الا اعفن هتعاط قف نواعبالوامح هن ولعيالا نول ع و(اهدحأز اه وجو للهلال ذوو امخالا ىلا همفانر هت ا

 ْ هنانولعيالالنولعص مم_عقتيو مهرضدو موةلخ هنتانا نولعب دهام لاه اررض <: ءضارعألا قالو ١

 1 بسلا نولعبالا منول عجز (اهئلاناو) اهتمهاا نولعتالا!نولعجو ( 1و انو ) اسس هت مده رضي مسهفقإ 1

 | تاور ل (ةماقلا "رلعلا) لءتال اهتاقلامم : كى مانصالاز امه! دار 1!(اهعبازو) دونما روريصف:

 هي ىلا «ت هللا ىلا نورة عاعنالاو ث را نماتدصن هللا واه مهلا همهدارملا (لوألا) تالانقخاننصتلا
  اًده نم دارملا نا (ىناشااو ) مانالاةروسر اق كاذاتسرش دقواهلا توري ماسالا ل

 هناءامشالا ضعي ىلاو دقتعا عر (ثتااثااو) ن سلا لزقوهو ماخلاو "هلمصولاو ةيئاسلاوة رع "ذبيصتلا

 ةغيسلا بك اوكلا ىلع لا: لا اذ: تادوجومنوءزوب نيهان اكمام مالا كلت ضع ةناعان انو ملال
 | ىلإعأ هنا ءاوا:يهاذكت ىرخأ» امسشا ىرت مالو تان اواو تأمن اوت داعملا. نماذكل خر نولوة.ذ

 5 اءناكءروف اوقلزخ بة صاخ م اوقالا» الؤه قاده نا ستل هقاخلاه بهذملا اذه نكت نع 1 3



 اهم
 0 ا اول مما

 7 | دوجولا نمو أ دوجولا ىلا مدعلا نم هيالقن !يىف جاسم هناف قطا ىوسام لكناهانعم ضرالاو تاومشلا |
 3 8 أامتادلصاححابتحالا ادهوداشنالا اذنه ناهانعمامصاو نيدلا هلو لوقو صم وج ىه ىلا م دعل ا ىلا

 رارسانمقئافد» دهو صم و جيرملا نع ىغم دال هناشن لاس نكمملا نا نم هانرك ذامىلا ةراشا وهوادبا

 ١ نوت هللا ريسخفا ىلا تلاع مث 0 ووو ووصل روع را ع

 5 جاتممو هنو دس تقو ىف هءاا حجات ها وسام لكن اب , رعودحاو ماعلا هلا نأسف رعأم سعت م كنا قعملاو

 ١ هللاري_غىف ةيغرذانالا توك, ن أل دمي فيك لوصالاءذ- معلا دعب ايو هماودتقو فاضي هلا

 ' ١ ةمعت نم مكبامو لاق م نود ةمهقلاريغفا بتل لس ىلع لاهت عملا! ذولف ىلاصت هق اريغن عة يهروأ ىلع

 : نب هللاريغق النا لقاعلا ىلع بحاولاناىلوالاة الايزيرابل ها( ىلوالا لختملا) ل اسم هدقو هللانإ 3

 ]|| ثاوح ةمعن لكو ةمعنلا ىلعمزل امتار كلا نال ىلاهنهلناالا ادن-أ أركشيال نا هملع بحب هاذي“ الاءزهىف ]|
 ١ ناو فام النا هماع ب لقا نا اذهمتإ 25 هللا نكه هن نم همكدامو هوذا ىلا ءت هللا نم ىوثكنأإ الل

 || ناعالانا ىلع الاء مبان اه مض>ا (ةيئاثلا هلثسملا) ىلاعت هللاالا اد ار كشيال ناو هللاالا أ ددسأ قَال
 7 هللا نؤتخ م عذنم ىكيامو هول لانتفان هىبن معن ل كححستو ةمعن ناعالا اولاد ىلا_هتاهلا هلل اىاذع لن هخ

 د نانعالا ةمعت ىلع هده م واوق ىلءنوة.طمزيململا نال ةمعث ناجالا ناانلقامناو هللا ن «نامالا نا جتني

 11 ةمسم:ناتعالا نا تيثف نامجالاوه عفنلا يفءاد ءانشالا مظعاو هباعتذ“ :م نوكنام لك نع ةرانع ةنمعتل افاضنأو

 | دية:ةظفالاءذهو هللا نش ةمعن نع كرام فليت وذل قامته قا نموا فق ]لو لوعنل اذنه تيا ذو

 .[|| اهاو هاذا بج اواماوهنادوجو ءناكام لكنال كلذف هانم. وف ةمعت لكنا ىلعل ديامتذدأو موهعلا
 |هناذلابج اوناكنا حرا كاذر حلالا دجوبالهئاذلن كلو لاستقلال رم لاهزا سس اولاوستاذأ وكمت

 لل تل! ىلا بهذيالو هيف لواالا مي هةتلا داع هرآا زلم ناكراو ىلا_هت للادارعان نكمملا كال ةلاوص- ناك

 ]| (ةئلاشلا لكلا ىلاعت هلا نم ىوثةم_عتلك ناناسلا ادم تدل هي اذإ ضساولا داجصتا ىلا ىنوتم ىلا

 ا || امآو هب لمسعلا لج الريللا ةفرءما!ءاو هناذإ قا ةق رعمام ا ىوذ ةنيدملا منلاأم أذن ود داعاو ةمني داما منالا

 ا ةجراش عاونأ هند سن ةثالثلا هذه نم داو لكو ةمحراشاماو ةشديامأو ةيئاسفنا هاى 4 هيوييذلا ملا

 1| انهانرت ذدق عاونالا 207لمصةتىلاةراشالاو اهو هال هلا ةم«ذاو دعت ناو لاه كدي دحملاو رمصلسا نع

 || لفي هلم مكبهلوقاف“ املا ن الهلل نةهلوقىفءافغلا تاخ داتا (ةمدارلا ةلشسسملا) اهدسنالفارا ع

 ]|| ديرب نما يا لاك رض امكسماذ ا ىلا عت لاهم هقتا نت ةنعاعتن » «مكت ”لدحامو أ ب كب نكي امىوهااورعذم

 0| ]| :اعدلإمبلا نوعرضت منو ةثاغتسالام 5 اوصا نوءفر ىأ نوزأيت هسلاقةجابطلاو ضارمالاو ماقنالا

 : ١ 8 زفتي رالمألا لاه رقي قسكذيدشلاَت وصلا وهوا اؤحراح رأح لاش

 « ازاّوجاروطو ادوصءاروط- « كيلملاتاولض نم حارب
 || كننم ءئثلاوزنب+و ةئرمدمدصال قذتا اذا مث ىلاعت هلنا نم منا !عسج ت انيب: ىلاسعتهنا ىعملاو

 || لاه ىلاعت هناك وهال قلشلل عزم ءال هنار هلعل ىلا هللا الآ !ناج أ ثيغتسيال ىأ رجع هللا ىلا مننلا
 | راسل ادام هداسع لاو مث ةمالل_لاو ارا لاس ةقي اعلا ة نع نأ نيأف مهل

 | 0[ نيرتت نوت 5 بستم رام 0

 اسس

 تاس ش6 + اجل نو

 1 تةرء البلا لوزندنع هناامأف داقُدع ا

 009 دبا لابعا تقال لاخلا وق ةناالا هذ _هريظتو لم اكل الضو ياظع لهب اذنهنءاكرشلاو دا دضا
 م اوكرش' مهن | ىئمل او كمال اهتل ( لالا )ناهسو مال تسفر مما: اورمكي يضلل مدرك

 هلثأد



 ا داولا عانمما ةمعطقلا نيهاربلاب تدن دقو ة.مقملا ةيعطتلا لت ال دلاي ةقويسم تناكسس اذا نس امنا فر ءلا 0

 ىفو ٌةْسّدَم اذ !اعلا ةفسل أ لعالا لثملاهقوراعلا ورقفلا فوش ثان الامه اركوداولا ىلا مهجاشحا 0 ِ

 لدرلا

 لا ءاضرلا عم اهكسودناءانعمو بالا ةفض هنا سابع نبا نعءاطعّاك (ىفاشلاو) اهل هنمنوه لعاهكسم هنااإ |
 | وناكيرعل اناىوربئشلا فئشا'ءاف>ا سدا او بارتلا ىف هسسدي مأ لاه مهنا مغر ىل-«و هسفن ناوهم

 : تائي نا تءراؤ ىنا هلالوسران لاه هنا مصاع نب سدق ن نءىؤرو توت ىتحاهيذ امنوا هدعيو ةريذس نورذد

 ا نءدهأ لاف اوذىباهّننا <ىنانلانقف ةنبقر نم ةدحاو لكوع ء قدعا مالسلا هلع لاسقف ةءلهاناسا ىف

 ا ىل تناكدقف تاس أذنم الشال ةو الس دج أ امتنا لوزان لاه الجز نا ىورو ايده نة دحاو لكس

 1 ١ تااقف هنفاهتي اف رعقل ادعت داو ىلا اهم تءهتنأف "ىلا اهترخ اف اهئيزت نا قأ سم١ ترهأف زيا ةيلهاما ىف

 ْ 2 ماهلوةترك ذامكن وتلا 1
 ا اهيف امم ديو ةريهجلا اره نم مذ تانيا | لق ىف نيفاةا وناكم ممنالءاورا ذأ :سالاهم ده مالسالا ىف

 ةراناكل ذ نولغفي اوناكم مهو اعذب نم مه.ئمواهقّرغن ْئ *«مهنمو ليج قهاش نم أهيءرب نم مهنمو توت نأ ىل

 أ مال كاذو نومكشإأم“ اسالآ لاه ىلاعت هنا عةَفْنلا موزلو ةقافلاو غلا ن ءاقوذ ةرانو ةسجاو وكلا

 ا موةلا نع مم هنا(اهنا ”و)ه هو دوف هنا (1 هاو اف ) تاناغا | مظعا ىلا تنيلا ن مفاكشتسالا ف اوغل

 ٍِ ىلع مدي اهنع هتوغن ة تش بوسي هنا نت ةعدسطلا ب سحب ب ومهم داولا نا (!هئلانثو) تنبلا نع هنرفن 5 ةدش نم 0

 || ىذلائشلاف اذه تدئاذا هيلعدا ازيال اغامش غلي دقا نع فاكس تسالاو تنملا نعةرفنلانا ىلءلديكلذواهلتقا|

 | ةمجاشم ع نءىلاعلا سقما لاعلا هلال هبسقي نا لاعلا قدماي فيكما ك١1 اذه ىلا هنم فاكنتسالا غاب ١
 ,هياشلا هلمثلا) ف قزم ةمسقا ذا كلت ىع ءالا هلورك ذلام 0 هلوقدي الا ءدهريطتو تاموازملا عج

 فيضا اذا امشي اوغلاو ملاغلا .ىلامتدقا ىلا نوغستي حالو  نالطب لع لدم الاهذه ىضاَقلا لاف :

 | لاف ٌنيكرشملا ءالؤه مكن هياش كلذ ىف ميهوك هنع دعانتلا وهنمةءاربا ىف هنسفن دو امه دس ىلا ا
 الأ هتلاىلا نئحاوفلاوئابقثا لك ةفآضأ نم لهسا كل ذو داو مقةفاضا هبل اتانبلاةفاض نال ملغعا لب ||

 رك ذيىلاعت هنا هن در اىلات هللا ىلع داول اوةح اما |ةلامصت سا ل ءدلاب تيثام هلا ىضاعلل لا يف ىلاعت ْ

 .ءام اني ز الجر ناول ىرتالأ ىلاعت هلا نم + فرعلا فان مي ام لكس ءافالاو ىانقالا«_بولااذ_هأإ|

 ظ مئاماو لالا لازاو لكل نيب عجن مش نويفو مهيف ةوهشلاّدب وة ىف غلاعمن ندرو نيس ىف غلابو هدسعو 5

 || ىلع ةديملاءوجولا هذ_هىلءليوعتلا نا اًلعف قالا لكن م م عبقو ىلاعت هللا نم ن .سح قاسفتالاباذ_هنآف

 1 ةعطاقلا ةمنمقملا ل 5 ؟الدلا, تيد قف دابعلا لاعقاامأ ةمعانقالا ءوّجولا ءذ ماهو تاسحم رالف هنا ىلع 5

 : ىلاعت لاهم ملعاهقتاو بصعتلا دش دشالول رخ الايزين الا دسأ قاسملا نكع فدكذ ىلا عت هللاوهاهةلاغنا

 : ىو ءوساا ةهصلا نع ةرامع ءوذلا ىل#كملاو ىلعالا ل#ثملا هو ويلا الانوئموبال نيذال 1

 7 ل-كااناق لاثمالا هل اوبرمضت الف هلوق عم ىلغالا ثلا هناو ءاجب فمك لق ناف داولا نعءاهزئمىلاعت هنوك 0

 (| هللا دخاؤدولو ) ىلاعت هل وق: « ملعاهقاو لطابااوهفهريغ» ا ىذلاو ق دصو قد هنا هركذيىذلا 1

 || هعاس نورخ امسي ال مهل احا ذاق ىهسم لح ١ ىلا مهرخؤي نكلو هب اد نماهماع كرئام مهلطن ساسنلا

 ممن رمل مهل نا مرسال سلا مهل نا تالكسلا ممندلآ فصتو نوهركب ام هتثولع ع ونومدهتبالو |
 ظ ميل تدعمها او مولا موبلوو هفم_ملابعاناطمثلا مهني زف كلبق نم مها ىلا انلسر أ دسقل هللا نوطرغ» 0

 ىكحال ىلاعت هنا لعا واجب مرا ةه روى دعو ةشار هل !ىذلا ولت س| الا تاحح حل أ ِ ْ

 لضدفال اراهظا هب نوعلاب م_هاسا_ءنالو رافكلاءال اوه ل وع هنانيد مهل وق حبق وم هرذك ماظعم وةلانع 1

 مالسلام مع |ونالا ةمصعىف نونءاطلا حا ) ىلرالا ةيلشسلا) لتاسمهب ..الافؤمركتلاوا ا ا

 000 كلرتامم_يلظا سانا هللاذخ اود ولوىلا هلو ظ

 | انآناسنا لكن و 7 ىدنتا انه قداس همس سانتا
 | الط 5

 0 0 لل
 مروي سس ما : نم



 ا

 "1| نالديدش هئم ديدجاذهو مسهل أي هنا هسفنب ىلاعتدتنا مسقاف نيِريَدةّثلا ىل_عو نولم ءبا وناكاغنيعججا
 0 دئعلاؤ#لا كلذ عقي هنا( لوالا) نالام>١لاؤ لا اذ_هتقو ىفودي دعو ميول ل اوس مهل سب هلا دارملا ١

 || اًدهوةرختالا ف كلذ عقي هنا( ىناثلاو)ربقلا با ذعدثع لمقو باد: ”ركتالم ةناعمو توما نمنرشلا

 ! ْ ىناثااعونلا برق أ دمعولاىلاو هذةلأ لا دنعزمب وتلا بورض نم كانه ىرجع امج ريش دق ىلاعت هلال ىو ا

 : ٍ اانا نمسرلا دابعمه يذلا ةكت الملا اواعجو ىلاسه: هلوق هريظأو ثانبل ا هنن نول هج مهما( ةدسافلا مهتالكن م |

 " 1| ةكتاللا نال تانيلا ظفلاو الط امنا برعلا نا نطا لوقأ هل اتانبةكتنالملا لون هناثكو ةسعازخ تناك

 " ]| سعثلا ضرقاضيأوتانملا ظفاوهماع اوتاطافراتتسالا فءاسنلا اوهي#ثانورع ا نع نيرتتسماوناكاا |
 ' 1| باغبام اذهف ثدنأتلا ظفل هملعاوةاطافر هال! هرونورهابلاهوض بيس نودعلا ندرت_سملا ىرحم كرد |

 ]| لوقلا اذه مهنعىلاعت هلا حالو لطابلا بهدملاو دسافل الوقلا اذه ىلع مهما دقا بدسىف ناظأ ا ىلع
 1 | نم قالا بدت( ىناشلاو) هيلادإولا ةبسا نع هناذ هيزنتدارما نوكي نأ (لوتالا) هوجو همفو هناح لاق

 . ]| هانعمريسفتلا ىف لدق(ثااثلاو) ىلاعث هلا ىلا ةيداولاماهتيسن منة والا تكئالا ا فص ووش و عيبشلا لهما اذه 0

 0 نأ (لوالا) نيي+وامىفءارقاازاج ا نوهتشدام مهلو ىلاسعت لآه مث لوتال ا هج وال براعم كالذو هتناذ انعم

 )| تن اكءادّمبالا ىلعاعفر وكي نأ (ىناثلاو) نو شيام مهسفنال نولعكو ىنعم ىلع بصخلا ل# ىف نوكم
 " 1| منونبلا مكلو تانبلا هلمأ هلوةكوهونينبلا تعين ورتشدام مهلو لاةذأد_:ب امث هنادس هلوق دنع مالكلا
 1 ادكواذك كفن تاج لوق:كنال نو مثباف مهسفنالو لاقل ادهن ناكول لاه ىفاشل اه>ولارامخا

 0 ىذلئذلامهاوريدّقدلاوريغال عفر عضوم ىفام لاهو لؤالا هولا :زاحاحباجزلا أو كِل تاع ل و الو ْ

 1| هسفن نعيوهو ىهتشد ام هل له لوةتالو ئه شتام هسفنل لعج لوة:برعلانآل بهئاازودالوهنوهتش أ

 ]| هسفنل همضتريالا فق «بسفتا تئيل اداولاب ىضربال نيكس رشا ءالؤه نء د اول اناركذ ىلا عت نامت |
2 ١ 

 | ةلئثسملا) لئاسم هبفو يظكوهوا دو م ههجولظىئالابمهدج ار شب اذاو لا ةفىلاعت هلل هيسةي فك ||"
 ال ربل |نع ةرايع ةغللا ل _صأ بسحب هنأال ارورمسلا د غي ىذل اريحا, صتخم :غللا فرع ريشدتلا ( ىلوالا "
 بحوف هج وب نزلا لإ ذكح ةةريشلاريغت بجو امرورمسلا نا مواعمو هجولا ةرمشبريغت ىفرثؤد ىذلا |]
 دا ارملا لاه نءم-غمو ميل اباذعي مه رديف هل اوقبادهدك أتيونيمسقلا ىف ةقيق-ريشتتلا ةظفان روكن نأ 0

 اريغتمريسصي هنا ىعملاف اًدوسم ههجو"لظ هلوقام اق رقحلا فل خد ل والا لوةااورا.خالا ا: وهريشتلا |||
 ا مغلانعةناكه حولا دادوسا لعجامنا لوقا وانزحوا ههجو دوسا دق اهوركم ىتا نا لاشي "معمرين

 فارطال ىلا ل_دوو بالا ل> ا دنم هلق حور طساو هر دص حرشن | هسرف ىوقادا ناسن الا نال كاذو ١ ظ

 ا ! | ”الالئو هولا قرشا ه>ولارهاطىلاحورلا ل ىواذاو ديدشلا قاعتلا نم اهب أل هنجولا ىل (.ءتسالو

 الذهجولارهاظى ىوقرثأ هنم قلو باقلانطابىفحورلانةّتحآناسنالامغىوقاذااماوراننساو |] '
 هجولاةرانتساحرفل ا مزاول نمناتثف ةفاثكمأ او ةمضرالارثأ هرفرهظيوّدو سورةصدو هجولا ديرب مرح !١ '

 ظ | نع ةياكمكا رشاو هجولا ضاب لعج بلا اذهلفهداوسو هتريغو هحولاةدوك مغلا مزاول نمو «ةارشاو
 اوس ههجو لظ لاق ىئعملا اذهلو ةهاركلاو نزالاو مغاا نع ذياكمدا وسو هن دوكو هنرب-غوح رغلا ||

 هيريشبامءوسنمبيغتيف ىتح ىأ ءوس نم مولا نم ىراوتي ىلاعن لاق مانزحو امم يلم ىأ ميظكو هو |][ 
 ل_هينأىلاموقلا نع ىنتخاو ىراون هنأ سمان قلطلار ان اروظ اذا ةدلهاما ىف لجرلا ناكٌنورمسثم ا لاق |١ ١)
 اهب عنسدياذام هنااهيفرب دب [امانأ سان ارهظرمو نزح ىتنا ناكن او هب د اركح ذناكن اف هلداوبام ١ 1

 كما هلوقكس يطا ىنععانههكلاسمالاو هسعأ ىنعملاو بارتلا ىف سدي منوه ىل_ءهكسمبا هلوقوهو |701١
  1نوهلاو هتريشد أم هلوق ىفام ىلع دن اع ريسعذلا اذ هنال نا ارك نإ ارمعذن هزك ذ دك لافاعأ وكحوز كاع 71 1

 اة روسىفاذ_هانرك ذواناودوانوه هّنهاوأنا وهو انوه هلع نوها هنا لاقي لدعم نب رمكنلال اهنا دهلا

 انعمو ٌةدولوأاةفصدنا (لوألا) نالوقنمةفدنوهلا ادهنايفدنوولا ب اذع هلوق دنءماعنالا

 هس اصسللا ايش 2222-0222: بيبسسسس عسيسسسسم

 هنأ
 ادب



 4 هم
 تي فو سدمفم 5 9 هيصخ سوت يع جبل هيمصمسا وس توساح عاعع بح مسا سس هب

 ”ىارحلا ىلعون أب اأو باودلا عجب لوانتب ةباد ماهر وظ ىلعلرئام هلوقنا لشن الانا (لوالا ) نيه
 مواعملا نم متل نمل قيال ذئنمحو مهكاله لدتل ةيصعمورفكنماوببسك اجلا مهذخ اًويول دارملا ناهنعأ

 ملاعلا ىف قال نا مزال, ناكتف مهل: لطب دقف وكله اذاو بذل قت نمهنانآدحا والا دحاال هنأ
 دايعلا عال ة_ةواخم ٍباوذلا نالاضإأ باودلا نمد أ قيال نابجو اولطب اذاو سانا نم دس ا

 سانلاراسىلء اسي أ درو ةلظلا ىبعدرو اذا الهلا نا( ىناشلا هجولاو) نس فدطل هجوا ذ هذ مهل اسمو ظ

 حوت نامز ىفةءقاولا .ده تءقو دقوان اما ,هريغ ىح قوابادع ةلظلا قس ىف الهلا كلذ ناكتت تاوذلاو
 قال ناكف تننلاعاطقنا هعاطتناىورطقلا عطقنال ,هذخا واىلاعت هنا (ثلاشلا هولا و) مالا هنلع

 لب هللاوال لاسةف هسفنالا رضرال ملا ظلا نا لوة:الدسز عمم هنا هنعهللا ىذر ةريره ىلأ نعو ةباداهروط ىلع

 مدآنبا بند هرج ىف كلي لعلب داك هنهللا ىضردوعسمنب ا نعوولااةلا لاب توقلاهركو ىف ىرابلا نأ ٍ
 (فاشلاٍباو+او) باودلا عمج لواذني ةبادلا ةظفل نإ ميلست ىلع ةعّرفم باوملا نهةئالثلاءوسولا ذهذ ١

 لمادا و رفاكلا ةبادلابدا راق رفاك نم اهرهظ ىلع رئامىأةنا دنماهر عط ىل_ءالرئام هل وقنمداراانا 1

 ةدناعا.مياعهلوةىف ةناكلا (ةسماشلاةلث_ملا) ملعاهنقاو ىلضا مهى ماعز الاك كلو ىلا عت هلوق هملعألا
 نعى كي اماريثكو اهبلع بدئامنا ةبادإا ناف ضرالا ىلع ل ذي ةبادلا رك ذنأالارك ذاها قم لو ضرالاىلإ |

 ظ مثضرالا لع نونهدنالذ نم مرك!اهماع امو نالف ل ءاهملع امنولوة. ممنالاهركذ مدقم 1 ناو ٌضرال ْ

 نءءاطعلوقوهو (لوالا)نالوق بالا اذهريسف:قواودل اوّل ىعسم لج ا ىلا م» رخؤي ن كلو ىلاععت لات ئ

 | باذعل املغعمنالوالا لوقلا هحورمعا ا ىهتئمدارلانا(ىاثلا لوقلاو) ةماسقلا لجا ديرب هنا ساب ءْننإ |
 اوجرخو مهرابعاتضتنا اذاةبوةعلانوذخ اوي نيكرششا ا ناناشا|لوقلا هجوو ةءايقلا عون مهيفاوأأ]
 هلوق م,نع ىلاءت هنن ا اهاكح ورافكل ااهرك ذ.ناكىتااةدسافلا ليواق الا نم (ثلاشلاعوالا) اين الان
 هلوق عم و مهسفنالام وه ركب ىلا تاذمل اى نول_ءع وهلوق نمدأ رانا معا ونوهزكمأم هلا واعر ٍ

 انرك ذومكدلا ادب تمكس ىأ ساما | ىلعا ديز تاعج هلو ةك هل هي نومك < و كالذي هللا نوذصب نا ظ

 ظ ىلا هانا بذكلا مهتخ دا فصتو ىلاعت لاه مث ةئاسالو ةريج نم هللا لعام هلوق دنع لعطا عملا
 فصنو مالكلا ردت وبذكلا ندلدب سلا ,-اَنأهلوةناليصننا عد وم حاجزا وءارهلال 1

 تانبلاهللاولاهممنا عي نوندلا هئمدارملا (لوتالا) نالوقانوه» سلام .ة:ىفو ىسسا مها تامهتنساأ |
 ىلا.ءتهنناناوطرئاو زاف مونانههسفنأن وةميىلاعت هت تانيل!تايثانمهلوق عممهمنا(ىناثلاو)نوتبلاانإ||
 باوثل اوشا مهسفنالا مكحمما(ثلاشا !) نسحلا بهذملاو ىلا نيدلا ىلءمهناو لوقتلا اذه : ْ

 دقف ةنمامقال نيركتم !وناك ام ماك ذلق ةءاسقال نيركتم اوناكمهو لل ذينومكح فدك لدقنافىلاغت هللا نإ |

 تمل اريق ىلع سيفنل ريدعبلا نولبرباوناك ممن اق كلذاو ةماسقلاو ثعبلاب ن ورقي معي برخلا ف ناكدثا لبأ]
 اوناكم_.م:ًاريدقتيفاضيأو هيوكس هعم رشح هنافرمشس اذا ثمملا كل ذنانولوةيو توعتاىلا هنوكرتي.||

 باوثلاو ةنملاانل لصتح هئافروشنلاو ثعبلاب هلوق اف داضد_ تناك ااولاق م_هلعلف ةماقلانب ركتشم
 هحؤلا اد_ه ىلع ىسللا لمد نا ىلوالا لاه نس انل نمو هلع نت ىذلا قا نيدلا ا

 اومكح مهما ىبعاذه ل دفرانلا مها ترثاو مهلوق مهيلغ ةرفرانلا مهل نا مرجال دنسعب لاه ىلانعت هنآ لاذ

 كل 3 يسكاكأ مهلعف مرجاو ذصو اءكص الا سنبل ىدملاو مها وقل درنال حاجزلا لاقت ةمئالامهسفن)
 1 عنر عض ومق ناب رطق لاهو هلع بدكضحلاعوق و:بمالا لم ىفّنأ اهَفاا ديه ىلعفزانلا مهللوقا

 مم اودل وقو تتش وابدعو رانلا مهل قع هناوه ىقعملاقنا رهالا ناك اكو رانلا مهانأ بجو عملا

 ةءارقامأءارلا فب نوط م نَوقاسءْلاوءارلا رم دكب نوطرغم ”ىءاسكلا نع ةستقو عسفان أرق توظرف
 هللا ىلعءارتالا ىفاوطرفا ىل.قو بونذلا ىف م_هسف: أ ىل-ع نيط رفءاوناك منا عملا ءارغلا لاشن عفا
 مهما ىنعملاو رح اراض ىأ برجا لهم طرفا ذر اص ىأ طرذ! نم هنأ حصص ىسراذلا لعوب لافو ىلا«
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 | 0 -- صصص ومس مست سم - سس ل حس سلا سس لا

 | قاعتدلا (ىانثلا يا :ذلان ننام ا وق سانلا نم مالا مهلعءاببت لا اوةمصعملا ا "
 : 8 يس بن ذااولاظلان تاو وة شضرالا ارهظ ىلع ناكنم لكن | ىضَممءاذ_هودباد ند وظلم طراملا

 بوم الفظ منعر دمت ملماللسلا م_مملعءابرنالا انلقاذا امأ سانلا لكءانفاالاسط ناكنم لك ءانفأ نم مزلب
 ١ ل الواد ضرالار ولن لع قيبالثاو سانلا لكءانة!نيماظلا لكءانفا ع نم مزلي الذ نو مهوانفا
 رساسنلا لكن اليلدلابتدث باو!او كادك اووك ملأ ءانيئالاا نم اوناكع اوسئوماطرمشلا لكنا

 .دننود ستتم مهنمو هسفنل لاظ مقل دابعن مانمفطص ا ىذا باتكححلا انئروا ملاك ىلاعت نال ننال

 359 0 اسر وابن وي ستتم ربو ستار ا نوم نمداسعلا نك ىأ تاريان اوراس

 .ءادلا [ًذمم ثنثف نيملا ظاو ل نيةباسسلاو نيد هما ناا نعت ميسقتلا كلذ دددفل ايااظ
 0 ناقاذخ زيرو ةرفؤفذوروك ذا انا لوةذفا دهث دن اذاو نوااط قالا لك لاة.نأزو<ال

 تائيلا هنن ل هو نيك مشملا نم مهر ذ مةشنيزلاوأ باقعال نيقصتسملا ةاصعلا لك 1 |

 | لع هن د |نمسانلا نم ( ةئاثلا ةاعبملا ( معا شاولالدتسالا طةسقرب دما اذه

 جنو كي هو ىلع ورشمنوك.نااماناكتاعورمش هررمذل ناك ول لاذ ضر ارا !ىف مالا

 اطاغأ الص اعورمشمنو :الثأ بوق نالط انن ام-قلاو هولا اذنه ىلءالوأ م_متمزداد مرح <

 لا لال دال او باد نماهر و ىلع لرتام ماظن ساننلا هللاذ-خ اًويولو ىلا تهلوةنذ لوتالا سسقل ادا سف

 *سانلاهللاذخاؤي ولو هلوةةءريغءافتنالئ شا !ءافنال تعضو ول ةلكنا (لوالا) نِمهجو نم هب

 ([فاناور ةءادع نماهر هط ىلعلرتهناو حاطب مهذ-خآ امىلاعت هنا طنب هباد نماه رهط ىلع رئاف

 | مادبا ةباداه رول لعالرتنال ناو, لل رانا هتانبح ا ةمزالدا لدتا الات اذا هنا
 نااذوب تبثق مهب سانا ذخاؤيال ىلا هن نا عطتلا بجوفاب ينك" باوداهرهظ ىل_علرت ىلاعت

 ٍ نأ وهو (ىفاشلا مسةلاامأو )١ ٌارطا نع ةئزحبا عقت هجو ىلع ةعورشمراذملان وكن أزوال
 ٍء الا هذه ىضتقم نا تيثف عاب الاب لطاباذنسوف قداس مرج نع هيزجا عقي هجو ىلعال» ادسنتب | اءوراشم

 ا وةكواه الصا دعب ضرالا ىفاو دسفنالو ىلاءتهاوةكيعرخاتانآ اناذيأ اذه دك أتيو اةلاعمر املا رحت

 00 كب ديربالورمل | مكبمقلا ديرت هلوقكو حب رح نم يلا ىف مكلع لء-امو

 ام | اق لمالادا زا.خالاو تاب الاهذه عومي تدئفاناسمرض نمنوعلم هلو ةكو مالسالا ىف رارعضالو
 ص ىلع ل دباصاخا هن ندجو اف ءوجولا لكن مر رضلا ىلع ”رلَوْسم ةءداح تعقواذا لوةنف ةدركلا ْ

 ” ارسال اذه ىلع“ هاني ةمرحلاب همام انيضقالاو ماعلا ىلع صال اع دقت هم هيأننضق اعوربدم

 :| نال ءة-ىفاعورمشم نوكي نأ بجو ناسنال | هديربام لكن | ىلع ل دنة داس ءاَقلا هذه لاه نم مسبنمو

 7 | ماءدوعو نال مرح نا بجو نادنالا ههر كرام لكو لصالا اذه ىضتةءعورشمريغررضلاو ررضهنم

 | ءانقلا لو" مث ةعاسقلا مري ىلا ةذكمملا ع ذاهولا عبج لوا لصالا اذ.هناتدثن عور شمري غر رشلاو

 لدار لااا مومن. و عوكل نانا الس ىدذلا

 1 ىلا تلاه (هقلاثلا 'هلدملا) لع ا هلنارت سايل ىلع . امصنلا نال لطاب ىفاشل او هنع ىنغي لصالا

 :فاضا ىلاسعت هنال داسعلا الاعفا ن وكت لب ىلاعت هنت اللعف تسل قوصاسعملاو لظل !نا ىلع اهلا د هب . الاوذ_و
 <ل ىلاعت قاقلخ ناكوافاضيأو مهلا سانلا هلاذخ اًويولو لابقف ها ىلا هفاضا اموم-هلادامعلا ْ

 1 الا ءذه ىف اغا نمد ابعل ا ىلاعت هقنا عنم الو ىلا عتهقلا نءالظ اهم مهتذخا اذ
 ( دنتهيفءابلا موالي هلو نال باقعلاو باوثلا بوجو ىف :رثؤم موانع نأ يلعاضر أ لديواولاق ىلو أتاك

 3 . اوهديعنالذ اراه ءانرك ذدق ل ئاسملا هذهىف مالكلانارلعاو ها اوفاش منا, كاد ةوق ىفاك ةيلعلا ىلع

 1 اودلا عبج الها بج ون لاغلا ىلع سانلا مادقا نا ىلع لديةب الارهال .(ةعبارلا هلْمسسملا ) ملسعا
 :ءبا وملاوسانلا وياما مكان وع فئدكل بن ذاسهنع يدم التونا عمه ادر
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 ا ملثعالا وصقل نالئزك فدقانا لدعا ( نواقمي موا هكلدىفناانس-اهزروار تهد هلم زود 1

 ارد نتااوءاضةا!تاسثاو داعماو تاو.ئلاوتاسهلالا ةعبرأ لوضارب رقت ” مياظعلا نآ ارقلا اذه نم الإ
 نملاو وكلا تانك فلا اذ_هان تانهلالارب رنة ءبرالا لودالا هذ هنموظءالادوصقملاو 1 |

 دار اا ىلاعت هناةرو ا ءذه لونا ىلانو تح بفرق نرخ مرا نادس جفال ْ

 سنو تاسنلاب عير و ناو. ثاثو ناسنالاب ىث وةيكذفلاعا رحالابأدشبا تاسهلالا ل الد
 0 ذرالوا ًادب تاسهلالا لد الدرب رقت ةنىلا داعامتب الاهذه ىفانعيذ ضرالاورتسلا لاا تلس ْ

 لسع ءامسلا قلخ ىلاعت هلا : -هملاو انو مدعي ضرالاا هن جاف“ ءامءاعسأا نءلزنأ هللاو لاةفتادكلفلا |

 دونلاورصشلاو عرزلا تابتضرالا :امحدارملاو ضرال اةامل ادسءاملا كل ذرب هيوءاملا فلسا

 ْ قنا لاه مث ةريدك ارا ص هانركذ دق ل الدلا هذا ربرقتو عفن ال ناكيا دعب عفن ورعب ةدال ناك دش

 (ىناثلا عونااو) عسل سا هناك هءاق ماشي عسل منمنأ الرب دثو فاصناعاعم نوععمسا موقلهن ال ال كلذ

 ماعنالا ف مكل ناو ةوقوهو تاناوملا لاو ب ”ايدصن لال دتسالات ان الا هده ىف ةروك نما لئالدلا نم

 (ىلوالا “+ دما 2 لثاسم هفوراضال ا ىلوال ةريعل هلوقدف ةربعلا ىعمانركذ دق هنوأعب ىفامم م ا ٠

 . نمامأ خفلابنوقاسلاو نونا! مضي مكمقسأ اسكللاو ةزعسو صاع نع صفو هزعوايربشلا لاا 0

 ىدااوهو لاهو ارو عطابارم رش مهب مهاشسو ىف عت لاف هضسأ ىور ىت- هتيقسلوق:ةرهاط همخ نوذلا تف |

 هوةكسسع اءارش 4 لمس ذا ءانةسأ كلوق ع نموهننوثلا مضن مو اءاماوةسو لافو نيقسيو معلا ظ

 دع زوارات اوامق لاما داو هترثكىف ءاذاعج انا انهه ىدعملاو موك اندقساف هلوقواتا رام م1: همز
 ريهضلا هنوطب امم ةوق(ةيئاثالشسللا ) تقسم اهلا: اذهىف لاقي امرثكاو ادب رش هنال لاه مضلأ ٍ

 انها نآ (لوالا) اهوحوهمئنوب دولا 714 255 وطب فان# لاةد نأ حا ولا ناك ماعنالا ىلا داع .

 نوكحج ْهدرغ م ظفأ اظفالا بسعو عن معئااووقبا اوموقلاو طهرااكع م: داقال عضو درغم اماماعنالا ٌْ

 بدسلا ادهلف ثدن ًاتلاوهو عجب اريمط هريمط نوكيف عم عملا بس و ربك ذ تلا وهو دحاول ريم هريم 07

 انركذام نوط ف ىأ هنواس ىف وق (فاشاا) اموطب ىف نيئمؤملا روسى لاهو هنواعن فانه -ه لاق
 ىراذ_هلاه ةغْزاب سمشلا ى أراد ىلاعت لاه ثار ةااىف عش اشا دين .هدريلا لاه قاسكلاناوحاذهو |

 امفزوعامنا اذهنالءاوعئشلا اذهركذ ىأ 2 اشنغ ةرك ذتءذه نا لاقو ىو علاطلائش ااا ذه ىدد

 لا.ةينأ مالكا يمت ىف زوال هلافزو الفاسق ح هشنأت نوكي ىذا! امأ ق.ةحريغ هثينأت نوكي ئ

 اريد_ةنلاوارامد همنا (تااشلا) ةوسنلا ىلع هل. كف نأرب دقت ىلع تره ذ كم الغالو بهذ كراج ١

 ْ ىور نئثركس لا نوح رس ثرذلا (ةثااشلا هلكسملا) نيا تاذا هلك دل ذا نيللا هتوطب ىفان# .؟يهسلا

 امد هالعأوان* رثاؤدد ازانطوت ركلاىف فاعلا 2ةدس !1ذ١ لاقت هنأ ساسعننا نع ماص نأ نع ىلكتلا

 ثرف نب نم ىلاءذ هلوةوهلاذفوهاك ثرُدا قبو عرضا! ىف نئللاد قو رعلا ىف مدللاةكرضفانبل هطسوأو
 لل دااو شركلاىفةتبا'ناداو الئ يللاو مدلا لوي نأ لئاسقلو ثرغلاالو مدل هب وشيالاصلا اننا مدو"'

 مدلا داون ناكولو تيل الوام دالا مشرك فذ ىرامواسلا وتماخعذ بذت تان او. ءذج ناقس نا هيلع 1
 هداسُو ىلعةذهاشاا تادىذااءوشلاو لاوسحالا ضعب ىف كل: دهاشي نأ ب جول شر كلى ئالاو ْ

 هشرك لاو انا 1 ناكنا هن' دعم ىلا فلعلا كل :ىىصوءاذغلا لواشت اذان او.لانا قاس الب هءااريصملاز كل
 ديكلاىلاٍب ذهن اايفاص هنمناكسصاخميذلزالا مضبلا لسحو نبط ذافاهريغو ماعئالا نمناكنا ٠

 مضل اوه كا ذو ام دريد هواهيف اعني دبكلا ىف هنم لص: ىذلا كلذ مءاعمال ا ىلا لزن و اذ.: كبح ناكا امو

 ادوبسااو ةرار 1 ىلا هذتفارغصلاامأ ة- لاةدايزو ادولاوارفصلاباطوام مدلا كا نوكيوفاثلا

 ةسانلا قورعلا ى مهوةدرو الاف لخ ردي هلاف مدلا كل ذام أو ةناسثملا ىل ينمو ةسلكلا ىلا هاملاو لاسطلا ىلا

 قورعلاّذل :ىف مالا بصزءفةريثك قورع عرضلا نيب و دركلا نيب و تااشا منها! لدكشلا :هوديكلا نم
 ل حاصل مصخ# 0س
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 بهل :

 0 ا
 مسبب بسب سوس:يييييو يس سببمبببمبب شاش: شششْششس تر هيب ا 5 ا اللا ير يالا ا ياييسل .
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 ||| نالوق همفذءارلا هب ن روطرغم هلوك:ءارقامأو اهمف عضا وم ممم نماواسر أ دق ماكر الا ىلا طرفوذ ظ
 ٠ ترام ىأاد_أموقلا نمشط رذااملاةب”ىاسكل لاهراشلا فنوكورتم مها ىد#ملا ( لوالا)
 || نولدعم ىأنوطرفم. (ىناثلالوةلاو) مهميسناو مهتفلخ ىأ اسان مهن «تطرفابرعلا لوثءارغلا لاهو
 نوطرغمهلوذ دعه هومدةاذا ءوطرفو طرافنلا مولا طرذاو ناسرالاوءالدلا مصملءاملا ىلا مهمّشفتاذا اطورفو' طرق مهطرفي هباصصأ ىلبرلاطرفهريغو ديزوبأ لاق ام ههبوورايتشال ونهو هللا هجر ىدحا ولا لاه
 عنسا |اذه ىلثم نا ىلا_هت نيب مثمهدعب نولخ دي نيذلل طرذ اهيف مهفرانلا ىلا | ومدة مم اكرب دهم ده ىلع
 ل اقفمالسل امهيلعني ءدقتملا ءادنالا قد َّق زيشب الا مال اريئاس نمو صدق شد وق رمد نمر دصبي ىدلا

 نا لص لرسول ةماستنا ىر ىراذهو مهلاسعأ ناطمشلا مهل نيزذ كلبق نم مم أ ىلا نا سرأ داتا هللات
 نم ةربحم وخد اسف ىلع لدتتةي الا ةلزتعملا تاه موقلا تال اهب بيسب مغلا نم هلا ناك اه لسو هلع
 نيرا كل ذَنا (ىفناثلاو) نيب رتل اىف ةدئا الذ ىلاعت هلا وهم-يااعأ قااغ ناك اذاهنا (لوتالا ) هوو
 لعف ىلاناالاوءديىذااوذ نييزملا نا (ثلاشااو) هييس ناطدشلا مذز< )ىلانعت هنا قا ناك امل

 .ءاوت ىلعن ا (عبارلاو) اعاد نييزتلا نكي لف ابوورض ناكىلاعت هللا قاد «سف لعفلا ل اوه> ناك اذاو
 ىلانييزتلا فاضا ىلا تدهن ( سماخلاو) هيلا ىادلا نم مهلا مادن وك نآردس لمعلا كلذلقاامللا
 نيزم ناكن ا هبا وجواب ذ حس ناطمثلا ىلا هتفاضا تناك ىلاعت هلل اوه ني زا كلذ ناكولو ناطم_ثلا

 أ للنتلا مزلرخاناطمش ناكنا ناطم_ثا!نيعىف سواسولا كات نيزغ ناطيشااو هر اكل نيغا ىف حئابقلا |
 | رافكهنمداراانا(لوالا)نالاق> ا ه.فو ٌموءلا مهلوو ف ىلا_عت لاه مث بولطملاو وق ىلاعت هل اوذناكناو

 ىلعت وكف كل مالا اكب لءذاكك نع مهفرصو مهءاوغا ىلوتيو نادم اىأمونلاءماووهفةلوقب 3

 ةمايقلا مول م و.اايدارأ هنا(قانثلا دك هرافكن ءرامخنالا ىلا ة.فالا مئالاراخ | نع عجرتريدقتلا اذه
 ةروشل ةمامقلا عون ىلعمودلا مسا قلطاو ةمايقلا م ولم-غااعأ موا نيرياور ةك نيذلا كلوا وو هذ لو

 اونياعاذامهنال كلذو رصانالو موم' كلذ مول ىفوال هناود موءلا مسوبأ ووهذ هلوةنمدودغملاو موملا كلذ
 لاقي ناناوذول نأ ز اج هءمهل صاخالاك هن ل صاخمتال هنا اوأرو مهبهلوزتك ناطمشل ان لّرن دقو باذعلا

 ةلعلا حا ازاو ةجلا هللاماه أ دقديدشل ا ديعولا اذه عم نأ ىل اءتركذ مث ةيرضسلا هجو ىلع مولا مكملو اذه مها
 (ىلوالا لسا )١ لاسم هيفو ةجرو ىدهو هيفا وفغاتخا ىذلا مهل نيمتلالا باكا كمل انازنأامو لام

 ِ ذا وغاتخا ىنلاءا شالا نآرقلا اذه تاناس ةطساون م-هازيمتلالا نآرقلا كل ءانلزنأ امانا عملا

 تايئاوردةااوريللاو كريشلاو دم-وتلا لئمنيدااوه ه.فاوذلتثااموءاوهالا و لاملا لهأ مهنوغلتغاو
 ءامسا اوال-وام_هربغو ةيئاسااو ةريصااك لح ءامسشا اور منا لم ماك الا لثمو هنو داعملا

 ١ ,طظذو لض ارغالاب ةلإ ءمىلاعت هللا لا.عف نا ىلع لدن نيبما هلو ق ىف ماللا (ةئاثلا ”هلكسملا) ةتمملا مر“

 هنأ وجونوديعتلالا سالاو نات ةلخامو لوقو سانلاح رذهل كل !هاننل زنأ نام هلوقابنم: ريثكا تانآ
 فاشكلا ب اصلاه (ةئلاثلا هل سملا) .ليوأتلاىلا هفرنص بجو ىلدعتلا عاذتما لقعلاب تدئامل هنا
 لزنأ ىذا االعفاممخال امها لوعفم هنا ىلعامصتن !منأ ال نيمآلهلوق لم ىل:نافوطعم ةجنرو ىده هلوق

 ناك امهلالو«ةمبصتنياسغاو لزنملا لعفال بطاخلا ل_هذهنالنيس,تاهلوقىف مالا !تلخدو بادححلا ||
 قشال نوئمؤي موةل ةجرو ىد_ه هنوكب نأ رغلا ففصو ىباكسلا لاه (ةعب ارلا هل عسملا) لعاسفلا كل ذا العف

 سانلا لكل ىده هنوكى نبال نيةّةملل ىدهةرقبلاةروسلوا ىنىلاعت هلو نأ 5 لكلا قس ىفكلذكهنوك
 هولق مهنا ثيح نمرك ذاا,نيئمزلا صخاسغن اوناهرفااو ىدها| نم تاو سانا ىدههلوق ىف هكذا د
 هلوق *. ملعاهطاو طقفموقلا اذهءراذنا عفت اانا هنالاهاشذع نمرذنم تاأامن !هلوقىف كهءاوعفتاف |

 3 ناو نوءه-ي موةلهي الذال ذف ن اا متوم دهب ضرالا هبىاقءامءا تملا نملزنآ هتناو) ىلاعت)»

 0 ب انعالاو ليلا تارت نمو نيبراشال اغث اس هلاخ امل عدو ثرف نمي نم هنوطد فام مكمق ن ةريعا ماعنالا
 دم

 كك
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 | راتخلا لعاسقلاريبد الا قيال ةمكسص او ةصملل اقفاومابابسسنارخآ اوضع ىلا ثقو لك ىفمداا :

 (ةس ةريغص ايت ىدغل | ةلح ىف ىلاعتش داع ريضل ا فئيالا داون دسنع نا" (سماسلاو) يكمل :

 أ ةقيضلا مالا كإ:ىفامنعنيللا لصفنا ةايلسا كاب باه اوأ صملا ىلستااذا ديعافسو) ةقمسض
 ءا الا امأ و ةفاطالاوءاذصلا هبا ىف ناك امالا اسهتمحب رخال د ةشاذ+ د ةقدط ماس تناك و

 بول اكل: تادحاى ةمكشساو ل ادلا ىف قرتق ةقيضا اف انا كلن ىلا دب هناه ان ةفشكلا

 لك 1 رخافصطلن راك أم لكف ةانملاع كد وكب نأ ىدنلا ةلح سار يف ةقمضلا ذفانملا و ةزيبخملا

 / نجلا ودل اوماصلا + نبللا كل ذريصي قب رطلااذ_مبف جرذ لو لش ادلل ىف سدتححا اين كس ناكلم ظ
 أ ىدتلا ةلخ تمت الكمال نا صل ا ىلا" ىبسدا كلذ مسهل ىلاعتالا (سداسلا) نيبراشلل اغن انس ْ

 | | لفطل !كلذمسهلأ ي-رلاراتخلا لعاشلا ناالولف صألا فذ أ لادا ىف "وسلا َكلَذَف <ىبسصلا مث ىف |

 ديل (عباسلا) ىدئلاىف نبال اكل دقياضب عاشضتنالا ل_صععوجل الاوي صوم لمعلا نا ذربخ لا ١
 أ تاوانتا ل ةاشلاف ناومحلا هلو انت ىذلا» اذغلا نم مدلا قل امناو مدلا هلْضف نمنيللا قاشاسغا ىلاسعت هلا

 | نيالا نا ٌممدلاكلذءا رعب ا ضعب نم نعللا قا مث جال كلت فمطل نم م دلل قات ىلاعت هنتاقءاملاو بشعلا ا

 | نم. قامو ايبطرء ارا نوكجسج نددلا نم.ه.فانك ةدابضتم عدامط ىلسع ةيالد ءازحأ هسف ت ١

 ظ كلذ ىف ال ضاع تناك امرشا طااود_هو اسيلبادران نيكي ةسمئمللا نم هيشاموابطرادرانوكيةيئانا 1

 | ىلا ةلاس نمو ةفص ىلا ةفصن ميلة: ازال ماسجالا هذه نا اذ مب رهظف ةاشلا هتاوانت ىذلا بعل 1

 | رييدتب ث دحتاهنا لاوحال هذه نر ولفي كل ذدنعو اضعب امضعي لل اسيالو اضم اهضعي بس اال هنأ عمت

 ١ لاعلان ارد عم دوست نم ناح سف دايرعلا لاسم قفو ىلع ملاعلا:!ذ#ه لاو رب دي ميسر ميكس لغعأت ْ

 ظ اغب اس هل اوقامانيملاهلا ب ربهتلال راسن سحال ١ وقاذناهل هتجرو هنمكح هبا هنو هنتر دق لاك لفسالاو ىلءالا|

 هلوق هنمو هيحاص هغاساو قال! ىف بارشلاغاس لا ياش اًمنه اذي ذل م_وةواس ىف ادراج ءاسنعقنيب راسشل ْ

 | عئاصلاد وجو ىلع لدياكن بالا ثو دحر ابتعا قيقصلا له لاه. (ةسماخلا هلثسملا) هغيسرداكبالا||
 ناوبأا هلكأب ىدذل) بشعلا ادهن ال كل ذورشنلاو رشم ا:ناكما ىلع لديك[ ذكحذ ناهسرات# ظ

 ناورملا هلك اذا م امشعوان اين نيطلا ءالد بلقهاريب دئربد ماعلا قاف صضرالاوءالا نمداودانعأأا

 كلذ نم ث دف رخارعب دمرب دم ابل مدلا كلذ بلقف رخآ ازمبدتربد غامد بشعلا كلذ با فرخ !'اريبدترب

 ةلاح نمو ةةصصىلا ةفص نم ماسح الا هذه بلك نأ ىلءر داهم ىلاعت هنا ىلءلدباذهف نيلعاونهدلان

 ظ ةانحلا ة نص ىلا تاومالا نا دبأ» ءازجأ باقي نأ ىل_ءارداف نكي نأ اضيأ عن كلذك تاك ذاق لاح

 | مانمريغن 5م سهأ ةماسمقلاو ثا نا ىلع هجولا اه نم.لدي رابتعالا ادهدلغل تلا

 ركذا مل ىلاعت هنالع +13 ار زؤل ركس هنم نو ذب اشءالازو لدضفأ !تارم نمو ىلاعت لاه مع يأ

 هلكسملا) لت اسم هموت ايلا ماا عفانمم ضعي , الاهدل_هقرك دم دقَتملا "هب الاف تاتاونملا مقام

 لصق تار نم مكشسنوويدتتفو ذكيا بانمالاو ليلا تار موتو قلت ل 7

 فشكو نايا ارك د هنم نو د هل وقو هملع هلق مكمن ةلالدإف ندسو ا. هريصع نم أ: ب تاننعالا

 هنال لدضنلا لال تارقثلا ىل_«فطع باسنعالا ”ىدد اولا لاه (ةيئاشلاهلكسملا) ءاقسالا هنثكنن

 ريسفت ىف ( ةةلاثلا هلكسملا) ىرخ ا ةر كهل تلو ةرك هبسف:تذعلاو باشعالا تارك نمورندمتلاريم

 ٍ قررا اهو ادّدرو ادشر دشرواركسو اركسركس نم ردصملاب تدبر للا ركسلا' (لوتالا) هوجوركس

 | ةمركم رحلال.ةناف بدنزلاو رقلاو سدلاو للناو برلك بانعالاو لمذفلا نمي امرئئاس سف نسل
 | رهام رو ةيكمت روسااهذهنا .(لوالا) هوجو نم هنءاونأجا ماعثألا ضر عمن هقتااهزك فك
 | ةخاحال هنا (ىناثلا) هم زر ثريغرجللا تناكىذلا تقولا ىف ةنأ الا هذه لوزن ناك :دئاملاةنربلاق ل

 | ندري اوان نكريشملامبطانو عفاسملا نمءامالا هذ هىف امرك ذىلا.عتهئال كل ذوئنسنلا اذه مازتلا ىلا
 يصح سم سل :0 ١
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 ال
 تستمد يسم د ا

 8 ىددسفلا ملا كلذ ميابصتا دنع مدلا ىلاعتهقلا بلقيف ضبا وشر ىددغ مل عرشلاو عرش ىلا
 لأ ءندهن لين اف نيللادلُون ةمفمك ىف محلا لوقلاوه اذهفنبالا ةروص ىلا: مدلاةروص نم ضسسالا وخرلا
 هجولا ىلع : كريب دنت تضاق  ةيهلالا ةمكسملا (نلق نبل هنم لصحيٍللقرك ذل ناو. ىف هلصاس ىناسعملا

 5 بح ىتنالا حبا نمو اسبان ارا نوكححي نأ ب ناو لك نمرك ذل حاز تحطصأ قو اولا هقثاللا

 3 هد قتال |نوكتن أس جوذ ىتنالا ن ديل خ اد ف نّوكتيامناداولان اهمف ةمكشن اوابطر ادراننوكينأ

 2 تابوطر ىتنالا ندب فل سي نأ بج ونتانوطرلا ن هداو امن اداولا نا (لوتالا) نيهجول تا وطرلا دي زج
 ببن تس ددقلل البام مالا ندب ن وكلا عب وربك اذاداولا نا (ىناثلاو)دإ ولاداو:لة:ذامريصتل ريثك

 ْ 7 ذاع تدثؤدإ اوللعسس ةيفد دق الراهن دي ناك مالا ندي لسع ةمااهتان وطرلا تناك اذاهداولا كاذإ
 3 تناك ىتأ!تادوطرلا نا : ةمكت.1لا ءذهاتانوطرلا دب زن اوس لكن م ىت:الا ندب ضخ ىلاعت

 :دامربممل ع رضااو ىدثلا ىلا بصنت نينلس!ل اصفنا د عف مالا مح رف ناك نست نللا نديداب دزالٌةامأ ْ

 ىثنال ا قس ىف مدلا نم نيللا داو لج ال ىذلا بسلانا ل- ءاف اذ ه تفرع اذ اريغصل"لفطلا كلذ اذغلا ّ

 انينمهرقنمدار !ااولاه نورنسفملا لو ةنةريوصالا' اذه تف رعاذا قرفلار ظفر ذل اوس قل سامريغ

 الع ىف نوكد مدلاو نثركل ا لفسأ ف نو ؟ثرفلاف داو عضوم ىف داون هثالثلا هذ_هناوه عدو ثرخ
 1 اوت ناكر مدلل نالو هي ركلاو سلما فالح ىلعلوقلا اهنا ىلءاناددقو طسولا ف نوكي نءالاو

 ةناالا نم دارملال وقف نت اماو اعط لطابكلذو مدلا* قينا٠ ءاهاذا ب ناك شرك-ااو :دعملا ىلع أف
 ل ءانثالارهوش *,رغلا ىف ىتاا ةقدطالا٠ازجالا نم دلوتنامنا مدلاو جدلا» ازا ضءب ن مدلو باتا نبلل|ناوه
 34 ثرفغا !نيبامفتةل صا تناكىتلاءا زجالا نمداوتمنيألا اذهو :شركسل ىف هل ءاملا ةلو كسلا
 بيق لو ةظيلغاا ةف.ئكسحلا ٠ ازحالا كان نع ىلاعت هقاءافهف. اينان ممدملا نيب ام#“ءإضاس تناك مث

 ع !:لا) لع أهلا وم انتملا اذهىف هانا اماذ_عةلفاطل !ندمل اًمذا وجات تراصاع را.ةءانىتلاتانفصلا
 ةشمىومااةيدغتل اعفاومنوكياهر اسعانوو وأ !تافصل ايهفاصة'و ىدذل اىفنيلل !ثوددحنا لعا (ةعبارلا

 مح راو يحصل لاق يشل رضا اتا رص ذهشي ةعيديزارسأو ةينك مكح ىلع
 راسذالا لوانتاذاف»اذغل !لغت هنمح رذما دفنم ةدعملا لفسأ فق اخ ىلانعت هنا (لوتالا) هوس و:نم هلا
 نادل تورشااولوك أملا كلذ نم وذ هنم ج رذكالاناك اهنامطن اذفنللا كلذ ق قءطنأ ![ةقيقران رشوا» ءاذغ

 زثبو ذفنملا كلذ عفني ذانرف كانه لغثلا قيودسكلا ىلا هم اشم امن ذهن وةدعملاىفهفاضهتا لهكم

 8 جالا تاك قسدال يكل ماشا يدل لوح كالا اهلا نمانهو لمثلا كال ذ نم.

 :داعملا نع مسسللا كلذ حورخ ىلا ةجاسملا تصح اذاو ذل "كل 3 قرطناهل_صاح ةدعملا ىف ءاذغلاءانقب ىلا
 ل 1 1 د هوس رم :الاو ةران قابطنالا لوصف فلا

 | ك أملا كلذ ىف *لمداخلا ةفيطللا“ ءارسالا بدع ةوتد.دكحكح ما ىف عدو اىلاغت هنأ (ىناغلا) طا

 0 لذالا ىه تلا ةفثكلا» ازرالا كل: سنع ةوقءاعمالا ىف قاخو ةفشكلا»ازسالا بذمتالو بورمالملاوا

 يكل اذه مال دسفاوندبلا ةهلسمتفلتخال سكعلاءمال ناك ولو ةتبلا ةفدطللا«ازسالا ب ذدتالو

 : ةثكو دمك ىف يطننتة ف.طالاءازججال !كال نا تس ةذعاط ةعضاه هود .كلا ىف عدو ىلاعت هنا (ثلاثل ا).
 ةيذاجةوقةيلكل!قوءادولا ةيذاج ةوق لاطلا فوءارغصال ةيذاج ةوقدر نا ىف عدو !ىلاعتدنا مث امد

 كلم ءاضعالا هذه نم دوعاو لك صءصتو نديلاةيذغتل قفاوملا ىفاصلا مدملا قب 2 قد ة.ثاملاةدانزا

 محر ىف نينا نوكىذلا تقولاىفتا (عبارلا) ييلعلا يك لاريدقتالا ن .ركس«ال ةمص اخ اوةؤقلا

 ْ كلذ لصفنااذافهدادزاوداولا كلذ ءاضعأ قم :دامريصي خه سبل ازفاو بيمن مدلاكاذ نم تما مالا

 كب اذافهلءاذغنوكيىذلا ناللا هتمدلو دبا ىدثلا بنا ىلا بدصتلا كل ذ بصل مح .رلا نعنم_:1لا

 ظ ١١ باستا ىذةت اندب عوج لع بدا, لي ىدثلا ىلا الو محرلا ىلاال بيدنلا كلذ بصننر مل داولا

 ا



 ا

 ْ .نوك ىأ فوك مناور هيغل و هوءانلاريسكح انو ى رز لودا' ىعم هبفءاحالاو لةرامقملا ْ 1

 ناعون لصتلا نأ -ءاو يلفكمي زكر دكمي لبس احرك ارلا مذاهب ّئرق ١ نانغاهس فو نون قسد ِْ ١

 ما ا .غلاو لابملا ىف نكسي ام( امه دحا) ١

 ىاشلاورصشلانموانو_لابللا نمىدختانأ ةوةيدارااودلوالاف سانلا تادههتىف نوكتو سائلا

 نمو انو لاسحلا نم ىذذت انا هلوقىف نم ىنءمام لمقناف لدخأ !ايالخو هو نو ما وقيدارلاو# |
 لكى اجت و قينالثا و ةء_ظعباا عم هيديرااثلق رصشلا و لايللا ف ل قالهو نودر ءدامورصشلا ||

 ىِذْمم نأ ىلا٠:ةلوقرهاظ( ةيلاشلا'هلث_لا) اهي قلتو اهل اصم قفا ون كسا مقلب رعشو ليج | ١
 لوةع تاناوملاهذ-هل نوك نأ دبع_ال لوةن نم سانا | نكهنسفا وفلتخ ادقو سهأ انو لاسطا ع ند 001

 .ىلاعت هنا هّممدارملا لب كلذ كسص مالا سدا نور ل اوتو ىبنو سهأ ىلاعث هللا نم اهماع هج رت (
 ريسسف:فروك د "لمس ا هذه ىف ىدقتسا ا مالكلاو لاوحالا هذه بجو عف امطوزرت ارامل ل )

 ضيعبتلل امهه نم ةانفا تارثلا لكنم ىلكم ىلاعت لاف ممكس:: ١ ءاولش دا للا اياب ىلاعت هلوت | ١

 | لطءاؤهلا ف ثدخي هناودو هسو ىلء ملاعلااذ_هربد ىلا.« هلا بطاابتك ىفتبأروةنافلا*ادمالوأ | ١
 ةقرفتم ةريغم ةفمطاةماطلاءازحالا كإ:نوكن دقفراصم الا قاروا ىل علطأأ كلذ عقيو ىلامالا ىف فضا ْ

 (ىاشلا مسقلااما) ةءوسعا زساا نم عمت ثري نر يثكسح نوكن دقو راهزالاو قاروالا لسع |

 سوس كِل دَو نادلملا ضعي ىفءافر 6 ا توف ءاوولا نملزني لط هناف نيم رتلا لشمووف ا ْ

 قارواوراهزالا نمتارذلا كلت طقتلتا منا ىتح لدتأ اذه ىلاسعت هللا مهلا ىذلازو نف(لقالا مستلااماو)
 نم امس ىرخأ ٠ اهل ءاونابتانقنلا تعب شاذاف انمي ىذتغوا ا تحانو اههاوذايراصتالا 1

 1 ,فعمجا اذافاهءاذغامسفنارخ دنت! لو اهاهلالل انها معضوو اهتود ىلا اه.ت.هذوءازح الادب

 | ةميطلاراهزالا نم لك أت لذ ١|ن !لوبقي نم سانل نمو لسعل اهل اذفريسك ئثةدلطلاءازسالا كلت نما

 كلاذفىرخأ ةّرم» ق'امام 3 ال دع هندي لخادف اال كالت ب در ىل اه هنا مث ءامشأ ةرطعلا قاروالاو |

 نه ةَبيب رق نع, ,كئرتا !ًةعسط ناف ءارقتسالا ىلا ةبسانم أو لةعلا ىلا برق لالا لوقلاولسعلاوه ||

 أ نوعا ذكيراهزالاوراصئالا فا رطا ىلع عقيو ءاوهلا ف ثدحي للام هنا كشالو لكتشلاو ماعلا ف لعلا ||
 للا ترو نمل علا اجر نسا 5اناق كلذلو لسملابىذغتاهنالعتلا اذه نأ جا دن وأ |
 راصئالا ىل_ءعقتامغن!اهناو لسملا,ىذتفت :ةتامنا اهم اانلعفا هب ىذتغت نا لال كلذ نم ةمقب ةشيجهلا رب ا 1

 هلوق لوةنفادهَتذ :رعاذاابهاعءاوهلان هةعقاولا ةلسعلا ةلطلاءازسالا كلب ىذتغت اهمال راهزالاو | ٌ 1 ١

 |لوقلا اذه ىلع ضرعبتا نوكح دالوةياغلاءادتبالن وكت اموه نم ةلك ثارغلا لك ند ءىلك من ىلاعت | ا ظ

 ىتلاقرطلا ىف كير ليس لسا مناك !اذافاهثمهةبشن ةرك لك ىلك مث ىءلاو كير لت ىكتاساه ىلاعت لاق مث 1 /
 هضف اللذ هلوق امأنب ؛ رليسس تارغل اكل: بلط ىف ىلا ف دار ما نوكي وأ علا لع ىف كموفاركلمهلا 1

 مكللعج ىذلا وه هلوةك اهلهسواه أطوو انهلاهلل ذ ىلا عت هتنا نال ل. سلا نه لاح هنا(لوتالا) نالوق 0

 ريغ هبت رم أ امل ةداقنم لاذ لدتلا اهيا تنأو ىأ كسل اف فري | نم لاح هنا (ىناثاا) الولذ ضرالا | ظ

 ة.سغلا ىلا باطالا نم معو-راد هنا (لوالا) ناثس# همفوان موطن نمر ىلاهت لاق مث َك ةعانع ا

 همك و ىلانعت هللا ةردق ىلع دي فاكملا نا.بنالاا تين أ لاوجالامذ #هرك ذنمدوصقملانا هيف ب؛سلاو (]]

 ناسنالا ب ايان هركذ ق مساج لكتلا نطاخال ىلا عت هن'اكف ىلفسلاو ىولغا !ملاعلا لاوح المرعب دن سو |||
 (يفاقلا ثداأ) هناولا فات با ريماس مث وطا ن نم حير نأل جال نئاسعلا هذول لهتلا اذهانمولاانا لاهو ا

 ||| فارطا ىل_ءعقتو ءاوهلا ف ثدحت ةءلطءازج أن عةراسبع ىلسعلا لوي ند ساسنلا نم نا انرك د دقعلا |

 هلوق نمدارملان كهجولا اذ - هىلاايهذاذاف همي روبنزلا اهطةلمفراهزال اوقاروالا ىل-ءو داسبقاللا |

 نوطبنولوةد ممن ىرتالا انط: عسي هناف ند. | لخاد ىف فد و2 لك اهءاونأ نمىأ اموطبن د حرش

 /  ومس وسمو هميم مج وب متسع

1 

1 0 
1 

 ١ ار 'ط 5



1 
 دع اح ل لموسم مما لا د دم تل سوما

 1 نيبو اههسزيم هنال كل ذو اهعر# ىلءاسضي أ هه الا هذ_هىف هنن ىلاعت هنا مم-وشس ىف ةعشمم ىف مهتم زعغا
 5 ا كسوف ةو ها ننس نس ه1 كثالوان  اهزر ركسلانوكيال نأ ب جوذركذلا ف نس 1قززلا |

 || (هقاتلا لوةلازتحر ت#تناكاذاكلذكن وكان ااذهوةعد رشلا بس اةسح هنوكن ءعوجرلا لاقي تأ |

 و | وهو دتدثن ىح كلرتي مث ءاشلث بهذ ىتح زمطاذارقلاو بزلاو بنعلاريسءوهوذستلاو ء«ركسلات ا
 3 ظ هركذ ىلا غ7 هنال لال ركسلا نا ىلء لدن الاهدهنأ جور كسلا د ىلا هللا هجسر ةفماح ىلا دنع لال |

 | ىطتقي اذهو اهنرعل مارسرؤنا مالسلا هملع لاك ا 0 ىلءثيدحلا لدوةئملاو ماعنالا ضرعمف

 أ اركسلات ا(ثلاثلا لوقل اد) خوبطملاذسنلا هنا لاق ةرباسضملا هذه تينا نم لكو ره اريغأيشركسلا نوكيا

 الإ تاعجاىأ5 »ارك ماركلا ضارعغأتلعج « رعاشلال اوي هيلع تح او ةدسم وبأ هلق ماعطلاوه |
 لأ ىنملاو ما ركلا ضار ءانر مت تاج كنا ىنعملاو ماعطلاب همم هيشأرهنابا ذه حاسزلا لاه كلاماعط مهمذ
 | هوجولاهذهرك ذاياىامت هنامعاو رنا برش ىر#تانراج مهضارزعا قد زمتو ساشا ةسغب هفغش لع ءنا |
 الأ نإىعملاو نولةءنموةاذنا الل ذ فنا لاه رختآ هو نم ةمظعل ا مع _دل] دي دعتو هجو نم ل الدىهىتلا | 1

 | ىلع ايهلويص صن ىلاعتو هئاصسسهقناالا ( يياعر ذةياللاررحالا هذهناةرورضل ايرلءالقاع ناكنم |

 3 / | لايغان م ىذنغانأ لدا! ىلا كبر واذ) ىلاعتهلو5 « ل-ءأ هاو مكمل ارداةلاهلالادوحو ْ

 ب ارمث اموطي نم حرك الل ذ كير لمس كس اق تارغلا لك نم ىلك مم نوشرعبامو رعشأ | نمو انو |
 0و ابتاك ىلاعت هنا ءا (نور تحف“ موها هن هن الل ذى نا شاملل ' افّش هيؤ هناولا فلم

 ةرهانتاسود رهام" الد بانعالاو لضتأ !تارك نه نس 1 قزرلاوركسلا جارخاو م «11نمنانلالا |

 ١ | عطاستاهربو عطاق لل د لدتلا نم لس علا حا رغا كل ذكف اهكحاراتا ردافانؤلا اعلا اذهل ىلءأ
 || رانا : لحتااىلا كير ىسوأو وق (ىلوالا ل5 لا) لئانسمة يالا فو دو هقملا اذه تاس ا ىلع
 1 |اهعرمت جا ةديحلا لا.عالاهذ هاهنا ىقررق ىلاعت هنا مانهلالا نم دارملاو ماهلالاو هو ىجوأو

 / أ اهضعبديزيال ةيواستم عالضأ ن نم ةس اسما توسل ىبن .:ا(لوالا) وجو نم هتان ورشنلا نمءالقعلا

 ا لم ءتاودأو خدال الا توساا كلت لثم* انممكحءالرشلان هءالقءلاو اهعاطد رع ضعن ىلع
| | 

 أ ابدا ىوس لاكشاب ة ثم تناكول تودبلا كانا ةسدنهلا فتن هنا (قانلاوراجر ةااورطسملا

 || قدالهناف ةسدست رد ثوم اذااما ةعثاض ةملاغ حرق تودنلا كا” نيباف ةرورضلا قب ةناف
 ل بيج اعالاا ع نم ةفمطألا ةقرق ةيقدلاو ةمفلت ا ةمكك هذه ىلا ف.ءضلانا ودا كلذ ءانهاق ةعئاضح رفا مف
 نم ةفع مانعان وكيد حاولا كلذو ةءقبلل س”زلاك ن كسلا واش امق لمع لكل انا (ثااشلاو)

 || تءداعالا نماضنأ كلذو ناريطل ادنع هنولمدصو هنوم دذح مهو ةيقبلا كلت 1 مك اذفاننوكو قابلا

 || اهركو ىلا اه دوعاودارأ اذا رخآ عضو ىلا ةمب |عم تبهذ 1ه ركحو نمترفنادأاملا ( عنارلاو) ظ

 || اضيااذهواهركو ىلا !هّدز لع نور دقي نامحلالا كإ:ةطساوبو [ةمسو تال و ىفالااورودطلااوب ريض

 ||| ةذه كوس ناكوةناكتا وءاك ذا دي زح ىلع لادا :سدعل ا نصاولتا هذه نا ونحلااذهزاتااإفةَسع لاح ظ
 ىوأو اهة ىفىلا عت لاه مرجال ىسولاب ةهدش ةلاع ىنو ماسهلالا لب _سىلعالا س ءلةساكلا نم عاونالا
 يالا سكر شادأاد ىلا عت هلوقل ءاسدنال ا ق-ىف درو دق ىسولا نالعاو لكلا ىلا كبر
 انموأو ىلاءت لاه ريشدلا قد ىف ماهلالا ىفءع ونييرا ولأ ىلا ثدحو ا ذاوكاعتلافاشيأ ءانلو الا ةقو

 ال ىعمابسقالا هذه نمذح او لكلاؤ ل صن الا كلير ىسواو هاوق قف ثاناو كلارئاتن نى شوا مأىلا

 أ امتدت نالالغدا ويطا اذه ىم١ لاشي نأزوحاجزلا لاه .(ةئاشلا هلمملا): ل_عأ هتاو صاخ
 تاذاوزال ا ةغل ىف ةئنو م ىهو ثوب ورك ذي لعفلا هريسغ لاهو اهنوطب نم رذع ىذلا لسعلا سانلا ل
 1 وس لاب نم ىذخت !نأىلاعت لاه مءاهلاالا ةدخاو نيبو هند سدا عجن لك كإ ذ تكسو ىل ات هلا ااهثثا ْ

 | نآوهىذختانأ فاشكلا يجاص لاه (ىلوالا هل5_سملا) لثانسم هس فوود اهيردقلا دفا

 0 ا «ساس# 1 ةسدل هاحص يبا تسلا يح

 40110: رهو بم يعج ع ادع ار عسسل تورم مح جدك --يوس

 ةرمسمملا .٠



 انو

 ا نايقير قارات نازهؤتع مانلاو ىنملاو ثمطلا مدن هو ىملان مقوانعناسينالا ندبنا نو.عئابطلا لاق ِ
 ظ | كازرالذا سو و نس 0 رارخلاوأ

 ريس سمس 0 : دس.« ممل اااباتتاك كاست 411ه ا 0 ا اس

 ًاكيددنا هذ لكو نددلا ن وكت ماذا“ اًمءالارث اسو اطانرلاورتولاو بصعلاو فو رشغلاو ملظعلا ثدصت |
 نءهلاصفنا دعب لقطلا» اضعأ ىرت كنا هيلع ليلدلاو ةدئاز تاب طرلاف كلذ مو مالاو ,كر نم نيالا لصف ٍ

 ْ | كالىف لمعي ةرارط نم ندما١ىفامنامت ُع فرراضغلاْنم عسبطلا يرق هم اظعو ةفاعل ةئيامالا | 0

 ظ مع وطر نوكت نأ (ىوالاةلامللا) لاو>أ ةثالث ن دلل لص والاه اهالةمو تان هوطرلا|| 1
 : نئالث ىلا هنا موءامنا اوودنلاّن سوه كلذوءاغلاوداندزالاو ددقلا: هل نانصالانوكتاا ا

 : اه ةفاو نوكتف تناك املقأ ندا تانوطررعستنا (ةيناشلا ةلاهحلا) ةنسنشالثو سوا

 38 نامشلاّن سو فونولا ع ّندوهاذهوردقلا اذه ىلء:دئاز نوكتالاتاالا ةيلضالا هب رب زغلا ةرا 5 :

 ْ نوكنال ثدحيزاصتو تابوظرلا لقت نأ (ةئلانلا ةلاحلاو) نوعبرالا مي هماسق دنعونينس سه 2 د

 : ةلوهكل ان سوهو انف نوكيدةناصقتلا اذ هممناصةئلار ىظي كلذ دنعو يزيزعلا ةزارخس !ظفحي ةمقاو [ 01
 |وءاذهتةتشنب رمش وه :ام نا هماتو ةخوذشلا َّنسودوار هاط نوكم دقو ةئسْئتسىلاهمامتو

 ْ (لقالا] وجو هفعض لعل ديو فيعضليلعتلا اذ.هناىدنعو ب انلا اذه ىفءاد رطالا هل صتىذلا | ا

 ا اوما تناكوةبلاغتاب وطزلا تناك امد مدل ناابنم ل اناكاملقأ فالوقت أ
 داح نمنابهتنأداو تايوطرلا كا 01 لماع ىلع ترو اهفعض عماسجلا مث ب تدسلا اذهب ةفيعض تناكو |

ْ 

 (ُ تاقندنلال كو .ءاضعالا تداؤ امد :ءزاطابروايصءوانورضَعَو امانعانيراص نارىلا ةيونملاوةيومل ا

 | تايوطزلا ليل نوكين أب بوقالالذ لقت ناكاممديزأ :ققةيزيرغلاةدار لا نركمت[ توت تانوطرلا |

 / ندبلاداو ل بة نال كال دك يمالا سس ءل هنأ مواعمو ندبل آد اون لبق اهلك نمدي زأهلاكو ن دما داود دعنا |
 رشعالو لالا اذه لدم لص يلف نديل اذ اودعبامأو انضع واءظعراص ناىلا مدلاو ىنلا مسج لقت | ظ

 1 لاجدعب ثايوظطرلا للطت نوكي نأ ب ولدي وطرلا ىف ةزارحلاريثأت بدي ءاضعالااهذيسهداون ناكواف ءرمشع 00 ١

 ١ رذاقر يبدي ناكانمن ندنل ا داون نا اناع كل ذك س هال نكيلاملو ندد !نوكم لق والك نمرثك !تدنلا | 1 1

 ' ةرارخاريثاتنمهولاقامل_جالندبلادلو ناك ام هنو اهلءاصم فو ىلع تاناودلسا نا دب ريدي ريكح ١
 نديىف "لن ايطاذب ب زب رغلاةرارطانالوة:نامالكلا اذ_هلاط:اف (ىلاغلا هخولاو) ةيوطرلا ف 1

 ا لوالاو تتاكانغموأ ثزاضو ةيقفتلا رهو قالصاح ناك أم نمنع ئهنوكت نأ اما ل-هاكدلا] نايننإلا | |

 ناك ةفطنلا مرح نا كالو: ةفطنلا مرحرا دقعناك ةفطنلاره يل ليسانوبا الا زي رغلا انا نال لطانأ] 1

 مونلقلاهياعف ناك ندا كلذالاة ب زيرغلاةرارخا 7 هربك دعب نددلا اذ هفاريغصالا

 ةثال اديس ديازتت هزي رغلا ةراز لنا يلتف ف ىناسلا امو الص ارث اندملا اذه هلو

 ةعاسةمصلاو ْةْوَقلا ديازت بج واش دب ازتنا تدثؤ ةعاسف ةعاسدي زب رغا !ةرازرعا تذيازتاذاو ندنبلاو |( ا
 نا[ لعن كتص مالا: نكي تيت لءاكتلاو دبا زتلا ىفادبا ىف ولان دبلاق بنا بحوف : ةعانسفأ

 | (ثااثلا هجولاو )رات ا لع اغئارعب دت سب لب ةدطلا تسع ه نذل هصاقتتاو ناو. نديلا لاعداندزا
 ةاداهمتراّصْدب نيرغلاذب وظرلا ناب هانا قف بطلا فريتكلاا- مك ىفءا :مالاوةطرمأ فاو

 ىابشاا نس نمناسنالا لق" ياو تتاكام لقارتصت نأ بحت : زيرغلاةدار مانا اق لف و , رغلاةرارعلا |

 ١ في2 قرثؤت كل ذ ده ةيزيرغلاةرارااق» اوتسالا اذهلل_طحاذاةنأ هم بسلا ولافناصتنلا نس ىلا |
 تاصحاذاوةنزيرغلا ةرارخلا طفح ثالث تراص تيزي رغلا تامواعرلا لقد زيرغلاةيوطرلا

 : ءاذغلالقاذافةءزيرغلاةرار دلل ءاذ_خااكدن زبرغلا هب وطرلان الاضيأ بزب رغاا ةرار ,لا تةءضةلال اهله

 ا ةرا ناك نعش تباوا اقوا عر غااةيوطرلا هلق ثوب رخ غلاورا رمادا لولا ىذتمْلا فعض ا



3 2 

 0 3 رهاظلا له أ لو ىلع امو اههاوذأ يع نمج رعي انههاذكو غامدلا فيو ات امنأا ونعو غامدلا

 | هناولا فاتت با ريش لاق من رهاط مالكلاف لسءااوهكلذف“ قع ثارلاو قاروالا لك أنلإل ا نأو هو

 | ىمالاوابا ارث هنوك (كوالاةفدلاف) ةثالثلا تافصلاهذ مب للا فصو ىلاعتهنالعا نغانال» اش هرقل

 1 #1 (ةيئاقلاةفصااو) ةيرشالا| هنمذ ختي ةرانو هدحو رمش ةزان هنال كالذك

 [دوصقلاودوسبسحا ارغواهماولا فارجو ضس دس لال ن نمو ىلاعت هلوقهريظنو رفض أو ض- اقرأ :

 0 سوس هم اسك لع اذدهنال عبطلابلوقلا للاطن اهنَم

 || هيفةزق (ةثلاثلاةفصلاو) ةّعسطلا باوصالجالالزاتخلا لعافل اريب دب ناولال كلت ثو دس نأ ىلع أ

 1 [رهر سانا ءافشنوكي فيك اولاق نا لغلل ةفصدا يصعلاو هو .(لوالا) نالوقهضو سانالءانغش

 | ناكسامل لب لاس لك وءاد لكلو سال لكلا امش هنا لقي ل ىلاعت هنا انلقرا رملا عمو ءارفصلاب رضي

 توهم هن لهب اى اش هنا ىلع لدي ىذلا واش هيف هنا, فصو»ن اي لص او دال نطعب نمو ضعبلا ءافش

 || |صضاسالاىف هئمةذختملاةيرشالافاضيأو ل_سعلاب ز :هعلاب ل_ههانمنا هلاكو هماقو الا نيج ابها نه

 ||| يدقتلا ادهىلعو سانللء افشنآرقلانادارملانا دهاجم لوقوهز (ىناشلا ل وقلاو) عفنلا ةيظع ةنمغلبلا
 1 |ءافش هسفلاقو أدل من هاولا فات بارش : اهتوطب نمحرذع وق دنع تت لحل ا نم لب علا داو ةصقف
 || نءولدلا ةصقفىذلا اذهلثمَد ةعدبلاو ركل ا نم نمانللءاغشوهام لم تآرقلا اذه ىف ىأ نمانال

 1 | لديو فيعضلوقلااذهناراسعاو رودصلا ىف انا ءافنآرقلاو:اد لكن مءافشل سهلا نادو«سمنبا

 1 هلوقالا لاذاموتاروك ذملاس برقا ىلاةدت وع توت ضاملال“ ءافش فدا وقىفريعضلانا(لوالا)ناهجو هيلع

 ْ | ةووف قبساهثروكسص ذ ءريغ لأ عم نارقلا ىلارع_هضلا اذهدرعب كم اامأو هناولا فلس بارش

 هيلع هنئاىل مهنا لوسر ىلا ل راج هنأ ىز دقن أ درع موب أ ىورام (ىاشلاو) بسات
 | ىخأ نا لاهو لو

 | مال اوةال_لا هملعل اف أم هننع نغيرلفهتيةسدق ل اقف عج رهم بهذ ف السع هقسا لاقف هنطب ىف

 | هلوقاولحو كخأ ن نطب بذكو هللا ف د_هلافف أقع نم طقنامع ”اكفوماق-ف بهذفالسع هقساو تهذا

 إ | لئاق لاه ناف ل عال ةفص اذه ناكول مياهنا كلذو سانال» امش همفهلوق ىلع كب أ نظب بذكو هللا قدص

 || كاذنأ ولا روغلمالسلا هيل علاق لش أن طدبذكو هللا قد مالسلا هملع لوي ذارملا اما
 ْ د | دعب هعقتر وفيس هاياملاعتاكمالسلا هيلع هنا عم لالا ىف هعفنرهظي لاف كلذ دعب هغقنر هايس لد ءلا

 ناهلوقب هنا الا مخ قاتلا ظذالا اًذهدملع قاطأ ب سا! ادولف ب ذكلا ىرجم ارراجا ده ناك ا ذ
 : الأ كت لصتاصاصتخا (لوالا) هوجو نم هن ' الاهذهريرة:نالءاو نرتاح .موقلذي , الكل 3 ىف

 |(ىناثلاو) اهانرك ذى لاو الار ئاسو ةسدسا !تو لا اني لدم ةضءاغلا فزاسعملاو ةقيقدلا مولعلا

 ||| ىلامت هللا قل (ثلاثلاو) : قاروالاو راصمالا فارطأ نم ةنلشعلا#ا رجالا كلت ءمج ىلا اهيا ذتغا
 ] ظ .دعب اهعمب ىللمغلا ماهل م قاروالاو: راصثالا فا رط؟لغاهئاقلا م ءاوهلاوس ىف ةعفانلا» ارحالا كلمت

١ 

 # عا هلئاو ةحلصملاو ةدكسل !ةياعر ىلع هبدترت ىلالا هلا نأ ىلعالاد ةمسعرومأ كلذ لكواسهةيرغث

 آ | ميلعدقانا انس لع دعب )عي اليك رمعلا لذرأىنادرتنممكنمو ى افون م مكشلخ هللاو) ىلاعتهلوق
 ْ رنات لاوس ب ”انع ضءبىلا-.تركذالا (ىلوالا لثدسملا) لئاسس هاب الاىف (ريدت

 |اتنالا ارغ نتاع ىلا رابعا وهو ذبالاءذهفرو تصح ذم وهام ممةسانلالا وخل تنانع نط
 7[ اهتلاثو بابشلاّ سوهو فرقولا نسا هئاوءامل اووشنلا نس اهو أب با ع عن رأ فاهوطيض»القعلاو
 1 | ىلاعت ٍمحاْف ةخوضيشلا َنسوهوريبكلا طاطخلالاّنساهعنارو ةلووهكل انس وهو لدقلا طاطخألا نس
 ولاه ثوعث اطلاءايطالاو ىلاعتهتناوع لقانلا كلذ نا ىلع ضعي ىلا بةارملاهذه ضءغب نمنا ودا لاقت

 ٍ هداسفو ةغعضندأو صلملا هولا ىلعم_ومالك ىحأ ناو نانألا ةعسطزه لاستالا اذنيا طقم

 ب "الامه ىلاعت ها هرك دلما مادإان مدد كل د دنعو هناهس شاودلقانلا كلدنا ند شو

 لاَ



 "أ
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 | | ءران.لوأ عنتماسبديرب سابع نب الاق ملء هقلا ناد 7 رمعلالذرأ ى اد ربا تأ ارق أرق نم هم ركع | 0

 | ىهذراسج !لعافلا لالا فا دوج لعل داك الاءذه (ةئلاثلا هلكسملا) ديربام ىب_ءريدق ءوادعأ | أ

 ظ ةنبانأ ةرمهمدعأ م هللأمدبوافاض امدع ناكناسنالا نال كل ذو ةءاسةلاو ثعبلا ةميص ىلع لدتا ءاضيأ 1

 || كلذكفازئاجة ببيت ابثلاةرراا ىف مدعلا ىلا هدوعناكويلدالا: ةزملا ىفامو دعم ناك مل هنأ ىلبعاذ هل |
 | ناكن يح تما ايننأ و اًرياحةما انو رملا ىف دوسولا يملا هدوعنوكين ا بجو مدع م ادوجومراصابملا| ا

 ىلوالا ايلات اك ال كلن كف ارا توما دونا اًرياج لثالا توملا ناكالف تام متاع راسم غةفطت |
 فريال لها هتيلوفط لوأىفناسنالا اضيأو ة ةناثلاةرملاىف از ازرئاج ةاسحلا دوءنوكي نأ بجو ةزيئاج | ْ

 لقعلا مدعوهوةبل وفطلا نامز ى هيلع ناكام يل داع رمعلا لذرأ غلب الثا مه الق اعامملاع راصغابش ]|
 بو لاز غلسح ئذلا لعل كلذ كفر معاريف هنيعن داع ىلوالا را ىف موفلاو لعل مدعف مهفل 0

 ١ هدودو دوءزو< هناذم دعوت امىذلا نأ تنن "لل اءده تتيئاذاو ةبن ابل را ىف دوعل ارئاس نوكيثأ | |[

 هنباو قزم رشنلاورشلام ثيعنلاب قوقل نأرشم كلزك الا نإك ىمو يرن أ زب .لةعدوعو هتامحدوعو ا

 ا تكلمام ىلءمهتزر ىذارباوا طف نيذلا اخ قزرلا ف ضع ىلع م كطعب ضف هللاو) ىلاعت هلؤق. لع | ١

 | ناسنالا لاوجا نم ىرخأ .لاعرايتعا اذه نال عا. (نو دس هات ءعاس[ءاوسدمف مهف مدعاعأ" 1
 ايي دلا نم _كقااردقلا باط ىف هرنع قت اهانوفو القعم هر كصأو نساسارمك كرامات

 راديفاج ناش شب لكو انيالاباوبأ هيلع خفنت اه_هذوالةعمولقاو قاما لهب ىرنو كا ذ هلرسن الو | ا َإ ْ

 ِْ لبضف أل ةءالا نوكي نأ بول ل ةءوناسنالا دهب بيسسلا ناكولو لاسطعا فدا بصي هتاف هلام 1

 .ٍ ةهسق بيس كل 3ناانإءاس هنرذو أس خالا لهجالا ناو ابين لقأ لقعالا نان ًارابلفلاوحالاهدهيىف |

 لاهو ا هذ كب ر ةجر نووي مهأ ىلاعت لاف ام كس ماسقلا | 0

 : ىلا هت هللاهجر *ىهفاشلا | : ا

 قج/الا سنع بدطو بدلا سوي 5 هنو كوءاضذلا ىلع لل دلا نمو بحجلا

 قلو لةعلاو للا ونملاوةدالملاو ءاكذلاف ل ماوه لبلادلاب ستر دنياعتالا وقل إ 07 |
 أ كول ضمبلا اسرتك دقو لل االر مي اذهو حرقا يمالاو نسما سسالاو مةسااو ةدعلاو []

 ١١ ناكامو هب ذي نيو دات ةرياثكبلا ب ”اين1اتناكو ها او لابملاريسشك كيلا كلذ ناكو راسةسالا ضعب ىف | 1 ا ْ

 قوات قت كك ليوم ةسهئراسلا ف اوذلاو ةمهشلا ةمغطالا ترمذجاس؟رو الحا يديوت ونام 1

 كل كلذ فاماعط هنادبءلم ذك ناك اموةْوَهِلا للماك ةينلا ى وق جارنا ا حرص امم دجاولا ناكو اهنمئث ||
 اذهو ةوَعلاو ةدصلا ىف كالملا كلذ ىلَء لفي ناكريقُلا اذعنأالا لاملاف ريقفلا اذهىلع لضفي ناكّناو | ١ ا
 مهناعأ تكلمام ىلع مهقزر ىدارباول ةفنيذلااخ هلوقامأ ه16 هيدا مافعناسسمالا مريتعا ذا عساو باب | ْإ

 .ةداعساانأن م ةمد-ةلماهب الاف قيسامزب رقت مالكلا اذه نمدار انأ (لوالا) نالوق هنفف ا 1
 ءاوسقزر ىف م-هناهيج مهقزا رانك ءلامملاو ىلاوملا نأ ىعملاو ىلاعت هللا نمالا نالسحيالةسونأاو ا ْ

 ١ ىلعم-ملا هةر أ قزر كلذامتاو قزرلا نم أت هءذع نم مهكمأام ىلع نودرممنا ىلاوا انيسكالذ || ا

 ليدسعلا قزربال كلاملانأو ىلاعت هتاوه قزارلا نأ ناس . هنمدو هةملانأ هم لولا لبصاحو مبديأ | ا ظ ٠

 راك اواعسح ى ءوق او القع لك أدعلاناكامع رهنألوةلانيقعو ىلاعت هتاود ىلوم او دسبعلل قاززلا 1
 ىلاعت هللا نم ىلإ اوم كل ذةزعودبعلا كلذ ةلذ نأ ىلع لدي كلذ ىلو ا نم دسافلا وجحلاصملا ىل_ءافوقو ||
 اكي رش تينآ نم ىلع درلادب الاهذهنمدارانأ (فانلالوقلاو) ءاشذ نم لذبوءاشتنمزعت لاهاك ا

 مانصالاو نانتوالا ةدبع ىلعا در اذه نوكي نأ (لوالا) نانهجو همفف لولا اذه ىل_عمتىلاعتهنت | :,

 مديسعاوا مع لال ف ءالوم عم نال «ىلءردقيال لول ملا مف مهكملا# قلع لوما ضف ىللاسعت هنا لق هن اك. | ْ 1
 سابع الاف (ىناثلاو) ةيدويعملا ف ءاوس ىعمتاداجلا هدد ذنولء جت فيكف كالا ىفءاو ءمكعم |

 د ملم همس حمم مل ا جل يعمم يعش يحسم عا مم حسا »نسج ب ل سس مي دما ا بحجاح ياما ص دوو مل ١ كدب دم يتا باح ووصل ااا حا نجاح داما ندح اح ا م يبول 0 تح ب



 "1غ

 5955 7 هني رغلا وط لام قعبال ثيم ىلا ىهت نأ ىلا ىرتنالا تعض امها دبا فعش نممزلي هذ نيرغلا
 أ لوقتانالفعظودو ٠ بابيلا اذ_هىفمولاهامىهتئماذهتوملا ل د< وهن زي رغلاةرا لا ذاب

 || ةيذاغلا: ولان ا لاشين زوجعال لفاسهتلقودي ري رغااذي وطرلا فذ ىف رئا اذاةيْزب رغ'ةرارطلان ا
 5 ن وقد زي رغا !ةرارلا تتاكحولا ها ديداربا ىلع ىوقتامناةيذابغلا هولا | ولاه اذه دئءفاهلديدرو
 1 18 ةيذاعغل اةوقلا نكست لول صقنتو لقت اديب رغااةيوطرلا نالرو دلا مزلا: عوف لوةنفالف اهفعض دنءاماف

 8 | مرة : زب رغلا ةرارأا تتادككج اذاداريالا اذه نءةيذاعغلاة :وةلازتاغاواهلدب ديداّريان ةيفاو

 7 | نعةيذاغلاتزيعاذا ةلقلاءذه لما مناوي زيرغلا ةبوطرلا تقول نا ةفيعض ةيزيرغلاةدار اانوكم

 || نس نمناست الا لاقتلا ليلعتنا تدثفلطاب هناورودلا مزلب مولاه ىذلا لولا ىلعنا تنثف لدبلا داربا
 ! الدطابمبل اوقااناكنةروك ذملا تالاحا هذ_هملع بج ول عسب .طلارايتعا نم هورك ذاب يسيل

 ّ زبانناعنلا -رلا يكل ارا ارداةلاهلالا ىلا لاوح الا هذه د انساب عطقل بجو لول اذه لطبالو
 ظ ا را ة| تنكح دقو نولطا اود كال ذو اه اصأ نفاوملا هجولا ىل_ءتاناوءلا نا دبأ

 1 | انردقن مولع ءردقىلا نيكمزا ارةىف اية لعب نيهم١ام نم مكشات ل1 ىلاعت هلوق ىلا تاصواسإف تالسرملاو
 3 (أنوكنا اوين نيذلا ,هن. بد كحل اءالؤهب دارا نا كشال تلذف نييدكملل دون لي ونيرداقلا معن

 ّ هدع ناب ةزعلا براي ىلق يعمم نموأانأو ةبوطرلا فةرآ رطسارياتو عئاسطلا ىلا سنا وءلانادبالا

 لأ تنرعاذا نيمركالامرك ًاونيكالامكحأو ,هىذأا لاعلا قا ان نم لب عت ابطلا نم تسما تار ددلا

 سدلتاناو.للارب "اسو سائلا نادي ى أ اغنأ تن هبال مكةلخ هللاو هلود ق دص يلّقعلا ىل ادلاب 1

 . | دساف توما ةروريص ىف هورك ذ ىذا بيس ناآس 0 فو حدارةوىلاعتو هناصس هن اوه لو ابطل وه
 1 | هربدقسو هللا قدلذخت ال_هحامنا ترم او ةاسحلا نأ تين كلذ لطب الو رودل الو ايهاعمزاي هنأو لطاب

 8 ناسنالالاتال ملء نوكتن زوال عثابطا!نا لل دل ءاننمب دقر رمعلا لذرأ ىلاّدرب نم مكسح:مو هلوقو
 ]| ةخوضمشلا ىلا بابشلا نمناسنالا لاقت اناب عطقلازلف فعلا ىل اةْوَدلا نمو ناةذلا ىلا لايكرلا نم

 لأ لعافا!لعفب لب ةعيطلا ىضتقم سيئالفامئافرخراصن ا ىلا لماكلا لقعلا نمو مروا انلا ةعصلا نمو
 || ناىلاعت لاهم نآرقلا عطاشقب هتص تن دق نآرقلا ظل هءلعلدىذلا نارهظاترك ذاع تبث اذاوراتخلا 1

 0 | تقويزيمال ههاج ةعدسطلا نال كل ذو انرك ذام لكعب رفتهسملع ىذلا ل_مالاك اذ هورب دق يلع هللا

 1 اهتلاتوم هرب دمو ماعلا هل اماه ا اهدانسا نكعال نا.ذالا اذه ىف تالاعفنالادهفةدسفملا تقوو ةحلصملا
 ظ | هر دق لاكل جالو دام اولا سملا يداش مرعي هلعلاكل بالف ةردقلا ف لماكلا ماعلا ىف لءاكلاوهف
 . || هدانسا نكعالفولاعلا هلاىلا تاناومل قاع دانسا نكما مرح الفدساهملا عفدو ملاصملا لمص ىلعر دقو
 1 اونوكنت لو مكقلخ هفااو نو زيسفملا لاهاي الا ظاسفلاريسف# ىف ( ةيئاشلا هل ة#بملا) ملأ هللاو عئاسبطل اى

 لذرلاةءهفعضاو هودرا اوهوزمعلا لذرآ ىلاّدرب نم مكنمو مك ]اجا اضفنا دنءمكحافوت مث أب امش

 1 نموكسو هوقو نؤلذرالا كن اوهلوق هموانا ذارأم هنيذاأالا هلت: هو ريغ هلذرأو ةلاذر لدربئشل

 1 ارمعلا هلا ليق هلوانت هنأ (لوألا) تالوق + فرذاكلاب صتةعوهوأ لل لوا: ها فو نق درب

 |7١ ةدانقلاهو ةنشنوعسو سخ خرمعلا لذرأ لاه هنأ مالسلا هءلع «ىلعنعلّةئ هجولا اذ_ه ىلعو لب وطلا

 1 0 هلوقف لعل لاوز انعم فرحا نال ىلوأ لوالالوقلاو د فرالا هنأ ”ئد_ملالاووةن_تثوهست

 || لحالر معلا لذر الا هد راما ىلا عت هنا ىلع لديأ..ثلع دعب لغيالك ارمعلا لذرأ ىلا ذرب نم مك نمو

 ٠ | لطاب هناو هئمةب ولطملا ةياغل انيعئش ئااراصل لقعلا لاوزوه :رمعل الذرأن < دارملا ناك وله ةءليزنتأ

 | ىلاعت هللا ىلع ةماركسم الا رمعل لوط ب. ذادزرال )ملا نالسملا فس لاذ هناىلاما!لوقلاو
 ظ نيدااالا نيافاسل فسأ ءان ددر م ىلامت هلوق هيلع لادلاور علا لذر أ ىل ادري هنا هقح ىف لا.نأ زوال

 ل | ويطاس لوس ألا اهدراب تاجا اولعواو 3 ىلا عزم نانلاصلااوعو اونما
 سو معسل ماسصصخسل صح حصص مح ل حاصسل يسعي لاجل سا

1 



 مك
 ةحنصح مه: 4 لس د هس ما كل معه مص اح

 أ يكل لدبو لاقت ىلاهتدنال 3 را لمق نام لال اولنه- يذل انا اوعالاد يا الا هذه ىف اغلا ع 11 9 1

 تنر ءاذاذ ”الاوز» ت نولخ ديال ةأرملا لق نمنودووكم ال يذلا ناوءالافةدغو نيب كحاوز نم | 1

 أعنا /ظفالا نان 5 هنف لكلا لوشد ىلوالاو داول ا داع ل ةوراهصالا مه لبقو ناّمْخالا مه لق لوةنفاذه 1 ْ
 | لل تاما وانتو نان تانلطفلا خيم ءمكقزرو ىلاعت لاق متءانركذ ىذا كرقشملا قعملا بسم لكل لمحت ا

 تاننلان مناك .اوس ةبيطلا تاموعطملاب هلع هماعن ارك ذ حلاضملاو عفادنملا نم هيفامو جوكسناانمادسع ||| ْ

 انهن قنا ىشيز سابع نبا لاقثونموي طابق اق ناو نمثناكوأذب ريثالاوبو.ملاوراملا ىهون |إ] 1

 هللا ةمعت واداوو ةمحاصصو اكعرشش لن انؤقدصن# ستاير اناطللا نعي لئاشملاظومانسلا 1

 : ىلاعت هنأوهورخ 1 لوقهن , الا ىفو ىلا .ع' هللا ىل اهتفاضانوكرتيو هلل اريغىلا اهو ضي نان ى 2011 0
 | نوم 000 او نور ذكي مه هللا ةءعب و نو نمو لط اسف هذعب لاق تاما نم مكفر زروال 1
 همر تامر مهل نودع وتل .دولاوة الاوةريصلا لثم مهاهتنااهلحأ تاسط وه شفا ل * 0
 ماخاب لانا ماكحالا كلب نومك ل نعي بصتلا لع حيذامو رزالشاملمومدلاو ةبملا ىو لعمل | |

 |نودن منو ددعتو ) ىلا عت هلو« لعأ هتناو نورفكيو نو دعي 1 بالا .,للا عي رقو تابيطلا للت ىف هلا: ْ

 اول عا , 31نا ل انمالاهظااوب ريشتالف نو عيطتسالو امش ضرالاو تاوعسلا نماهزر مهل كاجالام هللا |||

 ْ ةمص ىلعلك الدال [معاونالا كلتو دموتلا لثالدىف ةريثك اعاونأحرشا ل ىلاصت هنايدعإ (ثواعتالا

 !ٍ ماسالا ٌةديع ىلع درل هن الاء ذه ىاهعنا مث ةفيرمشلا هليلخلا معنلا ماسقا ركذب أ ديك ذكف دمخوتلا | ْش

 ٍ ىذا !قزرلاامأ نوهت بالوأ ث ضرالاو تاوعتنلا ن ءافزر م كاعالام هللا نود نم نودب هيو اقف ١

 وثهم 'ضرالا نتا نم قا ىذلاامأ وءانمسلا ةدهح نم قات ئذااثد .هلا هب عفءامسلا تاس نم فأي 1

 : لدق هن 'كاهزرهلوق ىه ىلا ةركنلاةنفصنم ضرالاو ناوعسلا ن نم هلوقو اهنمحرذت ىتلازانثلاو تابنللا : 1

 | نوككيال ئعالاو اهزر هلوقن مالدبأ: شاوق لعب شسفخالا لاه اش هلوقو تامنلاو ثمغتلا نءاهتنر مهل كلءال | ١
 ١ افودومنوكي دقأ مث كلجال نم نا ةظفالا ءذهىفةدئافلاو نوع مت بالو لاه مناريثك الو الدلقالاقزر 1 |

 لص ةعاطتساابضأ اها سلو كال مانصال هذه نا ىلاهتنيبف قرا الا نم قدر طد دكا .ناةعاطتسساب ا ْ

 ْ وأ رغل ىهوام ةغص عان_كالان عريف كاعالام هلل 'ت ودع تنمو د صو لاه استانلس تاه كلما: |
 رت هنأ ثنا ولاو ني مالا نيب عملب'فركف اعلا ىلوان صتخم نونل او ولاب عمبباونوعيطتسيالو لاه معلا ]| ظ ْ

 اناا يننودقتهيالا ارانتعانونلاو واولاب عجلات ذو مالا سفن فةةشا اوهاملارابةعاام ظفابانع أ 1 ش

 قل هوبمنال عب نورمسفملا لاق (لوالا) هوجو هنو لاثمالا هلاوهرمضتالةىلاعت لاه مث : ةها 1

 | نوكس نأ لءدحعل وقأ 0 هل لثمالدساو هنالالثم هتاولعجتالى حاجزا لاق (فانا) |

 دعت نغ لد انم دحاولا هده نأ نممظعأو لأ لاعا ال1 'نولوةناوناكنانثوالا ةدسعت ا دارملا
 أ هملع لادلاو مافءالاربك الا هلالا دسع مائصالاو بك اوكتلا نامت مانصالا.ذهديتوأ بكاوكتا |

 دنءنانههاذكت كلاانوم دع هرراكالا كاوأ أو رمضح باكا ن ومد نماسنلا رغاصأ ناف ف رعلا |

 اهوةركذ ىلا لاثمال هنن اون رمضتالو بك اوكلاو مانصالا هذه ةداسبعا رك رتامهل ىلا عت هلا لاهتاذه |
 هلثا نا (لوألا) ناهجو هنذو نواعلال منو لعن هللاو لاه حرب دقلا يك لالا ةدايعق ني هخعاونوكو |

 | مك رتادو.ةلعولو كلذ نواعتال منو مان :مالا هده ةدامعبهس ىظعلا باعلان ءمكيلعام مدعي ىلابعت ا

 أ مكللداوك رتاواتدا.عاوكرتاف مانصالاهذهةدا.ءنع مانام ىلاكت هقاثا .(فاشلا ) اهتدانع | ا
 ني ,لاغةثالا نم م ميظعتلا ف لخدأ كلا دسعةدا ءعل لاغتسالا مكلوقوهو هسلع م ٌحاوعىذلا 1 |

 نولعتال جئاو لعيهقتاو لاهتاذ هلم ص: ا دورودذم حضرت بيم نمابقلاوضانقا ذه اللا! سقأ ||

 "رس دعم قةس وهف ان _سحاو زرانم هانقرر نمو ئ“ ىلءر دة. الاكو لأ دمعالثم هللا ترمذ) ىلا عالاقل

 مانصالا :ديع بهذملاطبا دك !ىلاعت هنالءا ( نواعب ال ىعرتك ١لب هلل دج !نووم-ست له ارو>و 1



 ار ا ا بطاخا اونا 3: مهدوتقءانلا قع ردم عل ع

 ىلا.عدتلاو وهتاريا لكل ىطعملا ناك ان هنا (لوالا) تاهجو هنفانلكماشمالا ذاب بيسو ماع

 مس سس -

 ا

 ١ هيا ىف ةسا لع ناكن مءاشل اى فاس اردو فءضأ | هياعىفلعلا هدب .هو ةيوطرلاو :دوربلااهتلع هيونالاو ١

 امماعأرق (قوالا ”هلشملا) ناتلكسم هبفو نو ددجج هللا تمتبذأ لاق مثلما |ىف ءاوس وعم مف مه دبع

 هنفمهفهلوقلءامل ا, نوقاسلاو مكشفي لضفو مكسةلخ ةلوشل باطما رب ومرتب كب ىلإ ةياور ف
 اساسا عم نركيتأ باطلعا ر هالفاضأو هنعربللا برقا متاسوبأو زدت عونا هراثخ اونا 1

 1 | و دج قا معنا ةركشدارلا ذاق ةيبت ال (ةئاشلا لع ةدسلا) ىلاعت هلا هن دج نو طاضغال

 || هللا ةمعاب نيدحا كوريصي تف.كل.ق ناف مولع ةفع ا هذه: .لاغت هللادروأ نيذلا نكرشملا ىلءعراكحه نالا

 00 وكلا دحاس ناككذتا ريا كلم ضب هملا فاض[ دةاكن رمش هللا تدثأ نك

 : 00 للا ءذهراك نوفي موكا لعأو عناطلا له أ ناف '

 | عدن زها ىلاعت هنأ دارا جاجزلا لاه (ىناشلاهولاو): ىلاعتمتنا دنع نم اهنوكآ ندد امس
 ةمعاش أ لاهاذ_هدتعف قلانا ىلعهنماهظعاماءنا كل ذ ناك لقاعلك اهمهفي ثدعاش .رهظأو اهذدنو

 ! 0 ف (ةئلاشلا هلكسسا 0 تودعجيت ابل اهذه حاضياوتاناسلاهذ هزي رق: ىف

 !هيدضتا عوار اقل: اذه ولو :ءايلابىدسبالدوخلانال ةداز دوك: نأزوج
 م 0س

 وكل لمح هقلاو) ىلاعةهوق 5 . لعأ هللاور فكل عم هنوكسل» ابلاىد منربكلادوخعابدارنأزوحو

 ا | نوتمؤي لطايلايفا تاميطلان « مكقزرو ةدفسو نيب مكس اوزأ نم م ك1 لءواجاوز أ مكسفنأ نم

 | ًادوجو ىلع ديل دتسل لاتقل هركذ سانلا لاوح أ نءرخاعوناذهنا عا (توركي مههلناث معلم. و

 مكل لعد هلوقف معنلا ه3 #ه لع م دنس ىلع ىلا عت هللا ماعذ ا ىلع اميين كل دن وكبلو ميكا رات هلالا

 | كلل وقتال فدعض اًدأهو مدآ علض نم ٠ اروح قا ىلاعت هنا دار اا مسيظ»ب لاقاج اوزأ مكسفنأ نم
 عمجىماعمكملا اذه لب ليلدلا فالخءاوو مد » انهصيصل لكذ ا عم باطخ اجاوزأم كسفنأن م

 واتقان 0 وروك دلّت محو زل ءاسنلا ناش ىلامأ 1 امال ور 2 ذلا

 نأ هنانآن مو ىلامتهلوق هن . الاء ذهربظتو ضعب ىلع مك ضب ىأ وكس غنأ ىلع وأسفهلوقو مك 26

 ناكامنا قئالاورك ذلائيب توافتلا ةهسطلا لهأو ءابطالا تلاق اجاوزأم . هج نموكسلقلخ

 اذا" ىنللا اولاه مث ةرااوهفّدب وطرو ادربرثك ؟ناك نم لكو ركذلا يلا نم مالح
 | ارك ذ دلزلا ناك محرلا نمنعالا , بناحلا ىلا ه:مبصنامم ركصذلانم ىنعلا ةمصخلا ىلا بصنا
 أ محرلانمرسسالا كان ناهس سلا لعرا م ىرر.لآ سما ىلا بصن اناَو ةروك لا فاما

 |١ ناكمحر لا نمرمسيالا ب زامل ىلاامهتم صن | مث ىنعلا ةمسقنا ىلا بنا ناو هئونالاىفامان ىئنأداولا ناك

 | نم نعال بناحلا ىل اهنمبصنآ م لجرلا نم ىرسدلا ةصخلا ىلا بصن 'ناو ثانال ا ةعيبطف ارك داولا
 | ةسوسلاوةر ارحل !اتلع ةروك ذلا نأ مالكتل اذه لءاس ناوءاور وك دل ةعسط ىف ىثث :اداولا اذه ناكمسرلا

! 

 01 : اد عشم الكل ذ هونالاو ةروك ذل نجوم اناكولو ةدورنل ابان ىف هدأ نم ناكن ملاح رلا فو : هةنوصسلا

 | |٠1 لعج هتلاوىلاعتهلوق ةعصانرك ذىذلا ل_لدلات رهظو ميكا ميدقلا هال وه ىننالا ورك ذل قلاخن أ تنثذ
 ا ]| نم ةدقللا لضأ"ىدح اول[ لاه ل انو - اوزأ نم مكل لعجو ىلا هت لاهنمئاج اوزأ مكسفنأ نم مكل
 ءاغدقهنمو عرس اذا ان ادفحوادونف- وادق دقدن دف اد لم_علاو ةمدخلا ىفة هول اوهو دفملا

 لمعلا ىف عرمسو كم د-> ىف ب نم لك دفان او دؤانلا غب ةدفحلاو دندغو من كبلاو َب روثغلا
 نأ بحت م مادختاو ناوعالا ةغللا ف :دفملا عخ دصرلا لاب اك اهريغب دفطا هعجج ىف لاسقي كتعاطا



 ع ا يركب 5 هي م

 ٠ | فرشلاو لضم !يفايوأ سمن وكمال عاملا مكيألا نأ لوقعلا لئاوا يفد رمتاك هنا هرب رقتو ىفاثلا لما |

  1نيملاعلا ب زئابوا.سمنوكيالدالا نان مك نالف دي رشلاة ف ام-ماوتسا عم لماكنلارداسقلا قطاشلل ١

 : لوالال+رلا هدو ىلا عت هنا (قوالاهلمث-لا) :ةاجاسألا الاف لو ىلر اناك هب دويعملا ف

| 
 لردب زو لاق (لوالا) يد اولا اهلغت لاوكأ هرعسسشت فو كالا (ىلوالا ةمدلا) تافصب
| ١ 

 مالكلا نسال ىذااوهو ناسللا عطمالام < بأ لاقو ةماكبو 1-٠ مكيدتو مهلا يلاوهو مكبأ | ا ظ

 ا قوطملا مكبالا حسا لاق (ثلاشلا) ىلل-ةءيال ىذلا ,كبصر ,الا "ىلا رعالانبانع باءت ىور (قاشلا) | ْ :

 / ناقل او مان ازمهلا ىلا ةراسما رهو'ىث ' ىل_ءردةءال هلوق (ةئاشلاةفصلا) ره الو ععسال ىذلا | ْ |١

 / ىناعملا لهأ لاه ءالوم ىلءلك زجاعلا مكيالا اذ_هىأ هالوم ىلع لك هلوق (ةئلاسثا | ةةصلاو)  لغاكلا | 1

 اماَغا ا هنا لكو عطش , ملف هتف تاظاغ اذا نيكو دا لك لاقي ةدلسا ض.ة:وه ىذلا ظاغاا ن دو ا

 للقتو ظءلغ يأ ءالوم ىلع لك هلوقف هيأ ث عيل هبلء ل ةثاذا ىعالان ءنالذ لكو مالكلا ىلءر دقي ْ :

 كيحاص ل سرت نأ همجو" لا عمو لسرياغإأ ىأرخم تأبالههج ولاميأهلوق (ةعبارلا ةفنصلا ) هالوم ىلع | 0

 أن نمو عبرالا تضل اءذسب فوصوملا اد ه ىو ه ىو سب له ىلا_ءت لاق مث و

 نيزنقلا هسنكي ىتحاملاءنوكي نأ ب <وار داق هنوكعم الا ل_صحالكل ذو رام دم مالا ظ ,

 ضان | حا هنوكو املاع اردامت 1 هنابهقصو نا تيثةرولا نيبو لدعلا | ||

 هنوكو ءالوم ىلع لك هئابونئىث ىل_ءردبةيال هناب لوالا فصو ضقاش ارداه هنوكو مكبالوالانوك | ا 1

 نعأ "مال داع هنوك ها هم ميةملسم طارصىل .عءوعو لاق م يذم ثأال هناي لزتالا فصو ضقاشانااعأ آ

 تاون وهاذكت ناب وتب ال فاشل او لالا نا لقعلا مدي فرها.ط لوةنفاده تب باذاثيعلاوروالا ظ ْ
 اذه لك د هاجم لاف (لوالاف) مَدقملا لثاا ىف لاوقا ل ا اذه دارملا ىف ( هن انلاةلمسساا) رعأ| ْ

 ىلعر دقي ال كاذكو ةتبلا ىطاال هنال ميصلا لذ مكيالاامأو لالا نم هنود نم ىعديامو قلملالا لثم ||
 رب تأي م علا هلع نو عفر مهو ممملع قفل ال هنال هي دباع ىلع لكاشي اوفو ئ 1 ا

 لدعلاب أ, ن اكسس نافع نب نام وهو ءالوموريشب هبف ناكامو مالسالا هركبدبعلا كلذ ناكتافع نا | ْ

 |فوصومدبعلكمنمدوصقملاّتا (ثلاثلا لوقلاو) : ميّةْبسملا طارصلاو وتلا نيدلا ىل-ءناكو ||
 َناللرالاٍلوقأانمىلوأ لوقلا اذهوةديملات اقص اءإإَد فودومّرَح لكو ةمؤمذملا تافصا اهذرب

 تاه ىف هببوتلابو لكلايو مكبلاب ذلذكو نئولا ىلع كلذ لح نم عنو نياجر ام رنوكب امهاياىلاصت هفضو | ْ

455 

 | اامشت ركيثأ لق < و هللدجلا لةمالساوةالما هبلءلو درا لاق ريسغألا ف ىضانشلا لاقت اناز |

 | (عنارلا) فيعضلا دسبعلا كلذ نع ةردغلا هذ هيف هزينا ىلءهقندجلا لوقي نأ ان ع ةويملا ةنوزل

 ؤ لاه دوصقملا نءافشاك ضرغالا مراسم الدم اذه ناكو لث ا ذهرك ذا ىلا عت هنادارملا ن وك نأ ىلقك
 | اهنا ينهي نواعبال مبهر اكسس | لب لاف من ناسا 0 ظ
 |ضو) ىلاعت هلوق ه .لءاقاو لالا الز اهمهغبالوانوطنالاهسو ضو اهتداهب وهطهياع عم [ :

 1 ى ودبس له ريد تأيال ههج ونامت |ءال وه ىلع ”لكوهو 'ئث ىلعر دة ءال م كياامهدح نيل ر الئ ههللا أ

 | اذهب مانصالاو نانو والا :دبعلوق لطبا ىلاعتهنا لسعا .(ميقس» طارض ىلع وهو لدعلابسعأب نمو وح |
 أ

: 

 أ

ِ 

 0 هنال هاذ ريم تأيال هلوقو هسبلاهجوتفاذكعضوم ىناهبهسو لا.ةيقيرطلا نم نيعم هو ىف |

 ارداف نوكي نأ ب بيو سم7نكيرلالاواعنلا ]ا افودوم نوكي نأ بح لدعأأب ع ٠ الانأل_ءاو لدءااب

ٍ 

 ا نمدارملاّْتا (ىناثاالوةلاو) هناهسهتءاووت لدعلاب ماب ىذلاامأو |

 ١ هبسشت دو هةللافاضيأو ىلاه) هلل | ىلع هلو نم عع ممم طارزص ىلع هناي رخ "هل افصو كا دكو احمل

 امأو) ىرخالا ةرباغم ئنرومااىد-!نوكدنعال امتيالهسشتلا كلذورومال | نم سأ ىف : ةروهإةروص |

 : كالذي ةيركذمل ات افسلابئفوصو نيل ر نيب ةقرغتلا هناي اذوسقملانالا سبأ ف يعشق لا لؤقلا | ١

 < - مصر اج هيصيعم اعل نيستا نا يابس مح ياس .٠ ةيحشس نس هدأ و ب و مويس ب بدسسيمسسسوييسيسسرسيبسب دو موس مصر
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 انضرفو دانا از نأ (لوالا) ٍنالوة ىلا اذهزيسفتف (لذالا :لشسلا) لد ؟انتماةمفيف لاف اذن ْ

 ]| هناي دهشي لقعلا عب رصف ارهجوا هرسؤانشنالا ري ثك انغام ركاّ رن ا: ضرفو يشن ىلعز دقي الاكولعا دبع أ(
 | ةؤوصلاو ةقالما ىف ههئاوتدسا عمام ونادي وتلازبت ملام لالجالاو ملظعتلا ىفام_هني يو :انوجتال ئ

3 

 ظ ىتاامانهالانيبو لاضفالاو قؤرلا ىلع رداةلا هللا نب ىَوِس نأ لفاعلارو دي ف.كجص مهب ريشسلاو

 5 هنافرفاكل اوه :ىلءر دقيال ىذا لولا دي علايدار 1اَّنا (ىلامثاالوقلاو) ةَمبلا مِدقتالو كال

 ٠ [!| هلوةيدازااوزحاعلاريقفا!ليلذل اد عل اكراص تعا نمو لاصق هلئاذن دوم نعام ور حش قب هنا تمس

 5 نييقوتل ا قا ىلع ةقف- ثلاو ةىلا.عتهقفا هال ميظعتلابلغتشم هاف ن مزمل اوهان_بح اهزر اينم هانقزر نمو

 | رتل لوم !نارغاو امته اناو طر نم برقلاو فريثلاو ةستر اف نابو:» تسال امها نامت

 :ن.الا هذهله كرمشلاب نيلئاق!! ىلعّدرلا ىفو دم وتلا تالا ىف درواس ااه دعن أمو ب الا ءذه ل يقام نال

 أ كيال لقفإو :ىلءر دقي الكولا دبع ةلوقب دارا ىفاوةلثخا .(ةيئاشثلا هل ث_تلا) ىلوأ عملا اذه ىلع

 . [ًراشيالو وام هنأ اماوادسبع نع رلا تآالا ضرالاو تاومسلا ىف نم لك نا هل وقيل تاديد عمال منعا
 || هللازأل مصلا دباعار جوا رس هذص قة وهفان جاهز رانمءانةزز نءو هلوقيدا ارملاو رخاء وش »ىلع

 ]| اهه لوقنفاذهتيئاذا ارهجوارمس هناا ىلعو هيسفن ىلع لاملا كلذ نم قفا. ودو لام لاهقزر ىلاعت

 . [|| زجاعلا كل ذ نم ةت ع لضف أوال اح لك ًاردابقلا كلذ نان دهشي ىلةعلا حيزمص لي لمعلا ةبيدي ف نانوة سال

 | ترلا. واسم هن وكيركللا زو فكن مملا كإذ نم لظفأ مع ملا دباعنأب ده لقعا اع, رمدانوهذ

 | نينا. ةعلدبعوه ليقو نيعمد ب ء اكوام ا دبع هلوقيدار 51 (ىلاغثا !لوةلاو)ةيدو.غاا ف نيلاسعلا
 | ديل كى تاعهلا (ثلاشلالو لاو ةصاخ ناب ثءىلعا ند سحاةززاشم ءانقزر نمو هلوقاولوبو ن اع

 هذيعق يلايمتمقا مدا رأالقفاوملاوه هنالرهطالاوهلوةلااذهو ةبنصا!ةدلهب رس لك ىف وةغدا اةذسوب
 ١ أ اوله ن اف ايش العال دعا نأ ىلع : الاهذ_مءاهقفلا (١ هاانشاا ةلئسبملا) مدع هللاوذن الا

 'هينيلع لدي ىذلا لوقت ةتالدك دبع لكن عقوق ش عرقي الدسا نماديعنأ ىلعل ديدي الاره الن

 || كلذ نوك ىلع ل ديب سابنملا فصولا تنةءروك ذملا مكمل ا نأ هقفاال وصايف تينا (لوال ا ) نانوجو
 ١ روك ذم كح ْئث : ىلعر دقيالهلوذوتدي دوهةملاو لذلاب رعشم ف صو ادع هنوكو مكمحلا كلذ 'ةلعف دولا

 3 | (ىنابثلا) موهعلا تيد قي رطااادهب واديع هنوكوه'ىث * ىلءةر د هل !م دعا هلعلا نأ ىضَتَع اذ 4يذةسؤع

 هذ مديعلاوهز لوالا مسقا| ن نءفناشلا مقل اذ هزيفان_ بح اهزرانم ءانقزر نمو هدي لاه ىلاعت هلا

 ٍ | ىفايثلا مقل نيبز ا.تمالا لسع ىتحب ديعبإإ صولا اذ هل _صعال نأ بجوذاهزر هقزرب هنارهو ةغصلا |

 ٌْ | ناكءاوب نس قزر لالنلا كل اَالان_بج اهزر هانا دق هللا ناكل دبعلا كا مولو لوالا مبةلانيبو |

 ظ ًابش ِكلعالو ئثىلءردقيال دن علا نا ىذمتد ب , الا ارهاطتنا نيوجؤلا ني د_ببتءثفارين كس وأ ال لق

 | اولاه» ءابهقفل ارثكاوامضبأ قالطل ا كلءال لاه ىج كلذ ىفد ةبذنلا هريغو سانبعنبا نع ىورفاوهلذخا م

 هكسس ب ل-ونأ.ث هكلءاذا كلاملاناىفاوغلت تاولاملايىلمتهلامالو لابملا ٍباِالابغاقالطلا كلَ
 أ وهف دبع لكرؤوش ىلعر دقي الاكد لم لاغإ ( لوالا) تالاؤسب الافقي همها , الا رهاظوال مأ |

 أ هناناقي دق زا اًنالَرسا نيبو هنزاستمالا لسداف كولا رك ذامأ ابنلق ف يقال عربا رمغو لول ْ
 | ناردقيامنالنوذأملا ديعلا نيبو بتاكملا نيبو هنزامتمالا لسع دقاو :ىلعر دقال هلوتاماو هلل دبع ٍ

 [اًرِجو ىلق هب 'اكدفوضو .ا أر هاسظا !انلق ىهامءانقزر نمو هلوقىف نم( يناشل !لاؤسلا) فاربصلا نع ْ

 | الة عملا ىلعنووتي لاقل (ثااثلالاؤ لا ) ةلوصومنركستنأ عمال ادبعقباطملءانقزز
 | | لوفام ىلع هل دجلجا ساببع نب لأم (لوالا) هوجو ه.فو هلل د١4 لاق مث دنعلاورارحالا ىو له ائعم

 | اهنالمان ص اللدهلا نمئث * سداو هلق دما لكن ا ىنعملا (ىناشلاو) د. حوتلان مساع معنتاوهناناوأن |

 ا | الانس ساو طدخا] تادراجلرسا ىءبنواعنال م دربك الب هلوتو دا 1 اتيان

 ها ا م رم امم صحا محموس
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 ْ فا نأ مزامفماوق ام تلصحو تدان !عانسو نى .لما تناك مدنا(
 أ عيسلاى م ىتا ساو نا اًةطساوب اهمدعد_هنانسوفنفف ثثدسامنا اهنا لون لب لبةحيوتمةمدسقللا

 عملا ةاذ ىناعتهناالا مولعلا عسجب نعةسلاغ ةقاللا ادم ىف تناكحه رئفنلا ناو ربرةتو ريصبلاو |
 امش *عمساذا كاذكو رصملا د هما أم هلا ىف مقرا ىرخأذسعبةزءاسش لفطلا تس اذافرصنلاو 1 1

 لومحرب_هش ساو خارتامو لوقلا اذكو عومدملا كلذ ةبهام هلاسشو هعمس ىف مسترا ىرخأ دعب ةّرم | 3

 نيعسَمل ارح أن يمسق ىلءتايهاناا كالت ن ا ملةعلاو سفنلا فتاسو حملا تايهامرو طاب ساوطا ا

 اذاهنأ لت تاسثالاو أ ىننلا» ضعب ىلا اهضعب دان_بان نهذلا مزج ق امان امجو «ءروض- سفنن دوكيام |
 ةمان" لع نه ذا ىف نيريودتلا نيَدَج هروذ> ناكوهام نذل الا فص تاووعا .دحاولا نا نهذلا قرت 1

 مسقااو) ةمويدبلا مولعلا نيعوه مسقلا اذهو نيد مالا فصن هنان< سلع موكشدسارلا تلاع أ 0

 ثدحن ا ناوودام مم لسا نأ غ ةرهذلا قري طدبا لا هنأ شم اب راظنلا موأعلاوهو كلذك نوكبآلام (ىناثلا ٍ

 لل د٠ نم همفدبال لإ .ثدحم مسالا نان نهذلا مزيف ىف ىا هال نهذلاق نيربو هلا ني ذه د52 نا وهام |

 ةنهي ديلا مولدعلا ةظساولاهبا اع 1 ندعامنا ةيسكجتجلاا مولءلا نا ل_صابألاو ةَقب ا

 7 هثود-حوامالو رووداو اهتاعوضو رو هتثو دح د :ءناكاما ةمهيد .لامولعلاهدل.هثو دو 1 |

 ْ فرامل هذهثو دل لزالاب بسلا نارهظف مت .ةزعج ىلع ساوحلا هذه ةناعا تيس ناكاغاتاروستلا ١

 | نوطب نم مكحرخأ هنلاو ىلا عت لاه ثدسلا اذههاف ساوملا هذه ىطعأ ىلاعتهنأو» لوقعلاو سوفنلاىف |
 لاقتال اناس نئاوذلا ذه لوبوعراصل ةدئفالاوراصبالاو ععسلا مك] لعجو أ م_ثنولعتال مكن :اهمأ | ا 5

 ! تا , الا هذه ىف ةحر دم حم ةيلقع ةفءربث تاحص !هذنو هانت داكذلا قب رطأ ان لعل ا ىلا لهما نم مكسو, ب 7 1

 | اولمعتل :دئفالاو هللا لئالد اورص,ةلراسالاو هللا ظءاوماوءمستل عمسلا مكمل لنمو نورمسفلا لاهو || ١
 ا هس ىلةاموددعل ارك !ىلعداؤذ غم لو حاجزلا لاق تار ءوةيرغاو داون عجة دقفالاوهللاةمظع

 | ناريثكرصبلاو عمسأ نا ىلعاهييذت هلت عجب ءانب ىلع عجج امنا داؤيفلا لها ل وقأو ناب ,رغو بارغ ليقاكنادعف ١
 أ كلذكا اول قالت ارثك او ةسننقملام 0 او ةيقنقلا فراسعمال قاامقا داؤفلاّنال ل ءاقداؤغلاَت او |
 (بسلا اذهافداَر تن سد دام_هداو اوذ تاكسف' ةنعيسسلا تانفصلاو ةبوهلا لامالا,نيوغشمثوفوكلب |

 0 - وخد رةىلاغ فاطع راضالا و عهسلام علان و ىلا_ءزدل وقل. قناف هلق عجب ةغبص عج فرك ذ || أ

 و سدا هنأ مولعمو نطبل ا ن نءحارخالان ع ارخأةمرصبلاو عمسلا لع نو كتسينأ ىضةةياذهو | 1

 ةيورلا ىل_عرابسيالاو عاقسالا ىل_ءعمسلاتلجاذا اضيأو بدترتلا بجوال واولا فرحنا باوملاو |] 1

 1 سوو موا وج ىف تار مريطل ىلا اورب لهل وقام أ لسعأقل ولاؤلالاز |
 دقن نا ةءاكشملا لعءالاننوقاسبلاو ءاتلاياورت لأ ”ىاسكلاو ةزمو صاعنبا ارق ا !
 : نس 2 ىلامت هللا ةردق لاك ىلءرخ لا داذه (ةيئاشلا هلثسملا) رافكلانمهركذ | 1 1

 أ قاغتةناق الذ نكمأ انا هيف ناريطأ ا ن نكح .اهع. ةقاخ ولا قلو ناريطلا هةكعاهعم ةقاخريطل | قاش 1

 ةّمقر ةفطا ةقاشعءا اوهلا قلو ءاملاىف عباسلا هلمعيام لثم ىرخنأ ءرمسكيو ةّيم هطس اسانجريطلا ىطعأ ْ ا

 ىدملاف هلناالا ّنهكسع ام ىلاعن هلوقام أو انكم ناريطلا ناك لكل ذالولو همف ذاضن او هق ةرخاه م سلوي أ] ١
 :١ هقوف ةةالعالو هتح ةماعدزبع ن نءاةاعموحلا ف هوؤاقب عنشم ليقتلا مسخلاو لمت م دريل دسجن ا

 لاول هفاسةاعمو لل! ىف هاتي تار هاسظلا نممت ىلاعت قاوه ول اكل ذ ف 4كسمملانوكب تابوت |

 ىلا لا سمالا ذه ىلا عت هنا فاضا اا ىضاقلا لاق ىلاغت هتااوه دمعلا لعف قلانن |تيثفءزاشخا |

 أ ملاوه ىلاعت ناك اف لاعفالا كلن نمريطلا نكي اهلال ىتأا تال الا ىانعأ ىذلا وهىلامتوتالا
 ا انمسالزو جمال هناو ل“ .ادريغب رهاظلا لرتاد هنا باول او ىلا عتهتنا ىلا ةفاضالا هديه تدغص م رحال كلذلأ

 أ[ تان "الذان ف ناذيا 06 ”ةفيلاستلاو :كاصتيق ةةواكراسملا لاوس تاير سرا و
 200 -ببنينجبيرببببجج يسع سا ٌّ ْ
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 0 هد ممم حسم مصسم تاس ممم ب0 مها دسك لس سس ااا
 هما سس ة يم 07

 1 ام لعأدتاو واتم لاح ةرو حملا تانغصاا ف تؤانفتلا لهحامعأ لبن يعم صاع ص”ةعرمغا ْ

 3 / ا ل يمص ع ال ىلاعت هلوق

 1 ٠ ا أ مكلعل:دقتالاوراصبالاو عمسلام كلل _ءحو اس نراعتال مكتاوأ نوادن همك رخأ هللاو ريدق

 85 أ (نوئمؤي موقلتاي الكل ذ فنا ةقاالا نوح .ءام* امهسأ اوبس ىف تار هسهربطلاىلا اورلا نوركشن ْ

 1 هو لدعلاب هأب ىذأاب ه_ سفن لمو نباعلا مكيآلابر افكلا لثم ىلوال اهي ,الاىف رك امل ىلا عت هنا لسعا
 أ ناك اذاالا ميقةسءطا ريض ىل-«نوكي نأو ل دعلابا سمن وكب نأ عند هنا مولهمو ميسم طارص ىلع |

 || هللودلوق ةرهرعلا لاكناباامأ ةردقلاو للا ىفالماك هوك ناس الاه ذه ىف ركذ ةردقلاو لعل الماك ظ
 1 ]| ضرالاو تاومسلاٍب ضو هلوةفاطدأو ضرالاون 'وعسلا مغ هّللا لع ىوعملاو رضرالاو ثاوعسلا بمعأ ا

 || سملكألا ةعاسلا ما مو هلوقف ةردقلا ل ناسي امأو هلئالا سدل بوءغلا هده لعلانأ» ءانعم رمصأ ادمفب :

 ١ || ةعاسؤنانالا أيفتاهنالةعاس تعم ة.ءاسقلاهسنفموةناىذلا تقولا ىه ةعامسا و برقاوهوارصنلا ْ

حلل هريصبب هن لاية ةعرمس ر طذلا ءالارمصبلا سماك الاهلوقو ةد_-اوده < قلانات وود ِ
 1 ا ىءملاوان انو ا

 ]| ءانعم برقأو هوأ لوقو ةردقل!لاكرب رق: هنمدارملاو نمعل|فرامك الاةع رسلاىف ةماستل ا مانسق مهأامو ظ

 1 ا | ةفلؤ وم ةقدحلا ناك شالوا هلفسأ ىلا دق دخلا ىلءأن ءافرطلابىمدملا يسلب لاقت نع ةزرابهرصإلا ملنا

 | ' ةلكالو دن ةقدملا طنا أئاهتم ىىلا* انرجاللا كالت هل- ىلع روركلان ءةرانعرممبلا اق ىردنال» ازحأنم ا

 ع | ىلعر داع ىلامتهماو ةيقاعتمت انآ ن نم بك ص رسدبلا ممل هب له < ىدأا نامزلاو ةريثك ٠ ءازحالا إنا ![

 || ثداوحاولاوحالاع رسسأ ناكام هناالا ب رقأ وهو لاا د هلف تان الا كلن نمد-اونآىفتمانقلا ةماها |

 1 | سيل هنأ ىف ةوش تالودان رك دام ىل_ءاهدن برق رك ةأوهوأ لاه هركاذم رحال ريصنلا ماوهانراكف اوان اؤةعىلا]

 ّ 1 | ةعاسلاه أي ىل اعنث نيبطاخغأ نعم اهمالا هيذارملا جالا لاقرو برق أو ه لدددانر ١١لب كسلا ةَقد رطدارملا

 1 ىتح فياكدت لاح تبل ةعاسلا ةماق1 نال مصتالاه ىشاسقلا لاه عرسأ و هاو رم هيلا مار دقي
 ا
 اا.

 0 ا

| 
 ١

 ]| ءانركذام قراغبو داو تقوىف ةدحاو ةمف دا عةلك نأ بجاولا لين امزىفن اهب ى اي يلانعت هنا لاقي ْ
 7 | هينا كلذك ام هتلط نأ عمو لف فيلكت لاس لان !كإ:ّنال ضرالاو تاومدلاقاخ ءادتاف '

 7 أ ىلاعت هنأ فانا اوقىل_عام 0 بهذ م ىلع يقةسامناضا رثعالا اذب#نال_ءاوننكتتالم ةملسم نع

 1 َ | عئاسلادوججو ىلع لادا ئالدلا ىلا داعرلاتهنان لعأ هاو: سلق دي ربام مككتو ٠اس ثدام ل عشت ا

 1 | نحر رق (ىلوألا ةلكسملا) لام هيقوأ نولعتال مكن اه نوطب نممكجرخا هلقاو لا ةرامفلا |
 1 َ ظ مك كي.:امأ لاطأ مكناهتأ (ةئاغلا هلكسسملا) هيض كتان [او ةرمهلارمدكب مكتاوما ىاسكلااو ْ

 ١ ا || | سابلاو ف دن تأ « هوتىةدح اولا ىفاهتدان زتذشوق اره! ل ةف قارا ىف ديزاكهمف٠ اهلا ديز هناالا

 |١١ ,تكحالععو لاه ممءاسثالا ةفرعم نعاملاخ ةرطفلا ديم قا ناسنالا (ةثلاثلا هلكسلا) ٠ ىلا |
 07 أ مولعلاو فاعلا نع ةملاخةقلفتا لوأ ىف تاكل ةئئاسنالا سفنا انا ىعملاو ةدفالاو راسبالاو عملا

 1 | ظ ىدتس بالا اذهىف مالكلا ماتو مولعلاو فراعم ا اهب ديفسل ساوالاه ده ءاطمعأ ىلاسعت هلااق هلفاي

 ًْ ْ تاسسكلاو ةسهيدبنوكتن أ اماو ةدسكن وكتح: نأ اما تاسقيدصالاوتارؤهنلا لوقئفريزقت دم لمح

 ظ || لئاسا ذئترسو ةمهيدملا' مولغلاهذل- هقيس نم دن الفتاسهي دملا تابنيكرت ةطساوناهلم.ههت ركعامنا

 ” تماس تناك امرا امل كم هل_صاس تناكاها لاسةي نأ ام ةيدبلامولعلا هذه لوقد لاضدأ

 : ] 1 تانثالاو ىننلا نا فرعناك|م الا محر فانت انكتس نيسان لعن ةرورشاايانالل طاب“ (لوالاو)
 ١ ش0 مولعلا ذه نا'ىضطتقي هناف  (ىفناشلا مسقلاامأو ) هزيلا نم ءماغعأ لكلا نأ فر هناك امو ناعم تل
 || لكو باطو بسكيألا هاون ه> ن تسال ذا خ "هلصاح تناك اماما دعب انسوفن ىف تاص> ةنهيدبلا

 || مولعب 5 3 وتوك نأ ب حتو ةدلكرشت ةمهمدجلا مولعل اهذ_هفىرخ ا موأسد ىو ةو..ءوهذأس سك ناك 3

 ٍ | اذن قحلا لوق:نأ ب اوجو لكش«ىوت لاؤساذسهو 0 م اعل



 دنا

 ءالعع لاق (لوالا) هوجو نم هنعاوباجأ دربل ارك ذي لور ارك دلل ناف لسا رس نزينها نا دحاولا نا لعل دبا ذوهربغو نواب اود كا ذو بورلعاو سأل نع يقام(فانلاو)ةيلاوزنبا 57
 : قوُّرلا عقديامىلام جا تناكحنف# راع مهدالبو برعلا مه مالكلا اذهت و. لاخلا ىناتنار 1
 | ىلاعت هباالا فرش ب اشلا عارفأرث اسواعراعثاواهرايو أ ءانهفاوصأ نمو لافاكدربلا ع ديام ىلا مهتجاح

 ا نيدضلا دح اي لعلا نا ةياقعلا مولءل ىف تنث تاقرخ ”الا نع هيدتنيذنل دس ار كصنذ نادرا لاق ا أها اولى اشاد ولاو) ٠ هنو ونرعتالا وناك مهنكل دمظعأ يللا نم كركانإ 1 كاذب غنت سايب ١ لاب نمءاعسلان |نملزننو لاق كل ذاورثك ًأاهسبللمهداتعاوشأ اهم مسهتفاا ناك هنال عونلا كل ذركذ
 |رونلا فلوتلا 1 دوبلااضيأ فا 0 --- ايحالا ا

 نايك 1 نا قمنا سلا طر لعل دج ا ا
 عمودي د-لا عورد قدي مكسأب مكث لد ارسو هلوقو هانرك ذام عصف دربللاعفاد صممقلا نمر اثكشيالا

 لاهاي دلا ةءعت ماسقا دذعا-!ىلاعت 0 ىرلاو ب دا ل روةذشلان مالا

 كملعنيدااوادلا ةمعن سي هنافم كلعامب منأو مكل ءايشالا ذه قلخام لم ىأ مكلع هتمهن عي كلذك 1

 ماسالا هذه طرت دانراقو بورا قدوس لكم لهأ اب مكلعا س ابعْنن |لاق نوأبت م 8 ٍْإ

 تال ارمسل اهذن- هك انيطعأان ا ىعملاو ءاستلا تغب نوملست م كلج 1 ريق هنأ سابع نبا نع لقوا اوم دا 0

 لاهم هللا باذعنجاوطستت ايمو: ةاييفاوركفتنلمنلاءذ 0 مكمطع أ لقو برحلا سأي نعاولتستلا 1

 ةعئاشمو ان دلا تاذااورث ؟واوضرغأو دم ءاول ون ناف ىأ نيبملا غال_ءلاك لءاناف اول اونناف ىلاعت 00

 أ ىلاعت هنأ مالا غلتلا نم تلعفامالا: كامل عسيلو كال ذا ون مهسفن أ ىلعذر ةكلا ىف ةاداعملاو*ان< الإ 0
 ةلالدلانلك  قعمأم لبق ناف ةمهنل اتا كصوت انك ذوا هتوركس م هتلا ةمعن توفرعي مما وذ |
 أ دارملا قوركش ن اال فرتعينأ ةمعنلا فرع نمق- نال ةفرعملا لو صح دعب د هساس ما مهراكتا نأ لع ٍ

 عسسج نم ةمَدنلا ثا , الاىف ىلاعتهناهرك ذام عنج اهمدار ل انقل لاق (لوالا) هوجو ةمعنلاهذوبا

 هللاريغ مثلا كلت ىلعاوركشلبةدايعلاوركسشلااب ىلاعتءودرذ ام مهن او ههوركن أ مهما ىنعمو معنلاعاوفأ ٠١ ١
 دة وسن أ اوفرع مهنأ دارملا3 َتا(ىناثلاو) مانصالا هذه ةعافشب منلا هذه تلضحامنااولاف ممنالو ىلاعت : 3

 | نيلاتعلل ةحرالا كلانا سر أ اموب ىلاعتل اهم ةيظعة معن هتوينوا بنورك مث قحلسسو ةسيلعدقلا ىلص |
 ىلا.هت لاق ىلاعت للان اوضر باطىفاسمنوامعتسال ىأ اهنوركش مت هللا ةمعن نور علا .(ثلانثلا)

 باوحلاانلق نب ره مهاكت اك هنأ غم نورذاكتجلا ,رثك اوهوت ىعماملقنافثورفاكلام مراكاو ا

 ناكوأ فيلكتلا دح غلي منع ةخع ا هملع مقتل نم مهنش ناك هنالم هرثك او لاهامتا( لوالا ). هوجونم |

 دئادمادحاملار :اعامدا راانوكينأ- (ىناثلا ) .ءاصصالانيغلاملارثك الاي دارافاهو عم لمعلا صقان |
 ةالصلا هيلع ل زيا توست هايل م مميش ناك هنال م هراك اولاقامنا لوقن ذو
 * علا :تصا نال عمملادار ااورثك ال ارك ذ هنا( ثلاثلا) هللا هندع ع نماةحاسن هنوكهلرهظامو مالسااو ْ
 هلوق © لعأ هتاونواعبالم هركك !ليهقدبلا هلوقك اًدهو عسب ارك ذكرثك الارك ذف لكلا ماشم موشي ا

 ْ اولط نيزلا ىأراذاو نوبتعتسي مهالواورغك نيذال نذؤيال ما دمهش نم لكن م ثعبن مولو) ىلاعت أ

 | ممهَلاة معنا وفرع ممن مْوَملا لاج نم نينا ىلاعت هنالسعا (نورظنم هالو م_منع فذ الخ باذعأ ا ْ 0

 ١ | مولولاةذةماسقلامو) لاحر ذف ددعولاب هعتأ نؤرفاكملام هرثك |١نا مهااح نما رك ذواهوركنأ ظ

 أ رثكلا كانو راكتال اذ سيلعنودوشباادسهشلاكئاواد لعل ديئاذواديهش هنأ لكس ثعببا



 ا!«

 286 | لكل تانآت انا الا هذه تناك ن اواي نوع فم اميه مهنال نيمو! ا تانآالا هذه صخو ن ونمؤي موا ١

 | ماسنالا دوا نممكسحا لعب واكس مكتوم نم مك لعج هللاو) :ىلاعت هلوق : « .مل-ءأ هاو ءالتعلا
 | (نيح ىلا اءاتم زانانأ اهراعشاراه راوأوانهفاوصأ نمو مكتماقام ولو مكنعظ م ولامن وفض انو ْ

 0 .«ارفلادشنا نكدملا تس لل او لّمفااو مناأماسقاو دمحوتلا لئال دنمرخآ عواد_هنالءا

 00 ص.مارةلاريص-نم ىسفن عروا ٠ اسد لاو ءاتشلاءاج

 ' ]| هيلا نك اموهو لو »غ٠ ىنعمب ىلهف نكسلا فاشكبلا بحاص لاه همف تاكسافو هملا تنكسام نكسلاو
 ' ]| :دضملا تريبل امه د | نيمسق ىلعاهف ناسنالا نكس ىتاات وبلا ناىلءاوفلاوأ تدب, ن ءهملا عطقنو
 "| نم مكس لعج هللاو هلوقبةراشالا اهيلاو توسلا ف.ةسن نك اسهم ىتلا تال ال او نيطلاو بشحن ا نم

 || مايللاو بابقلا(قاثلا مسقلاو) اهيلا لد ناسنالا ىلإ اهلقننكعال وسلا نه سسقلا اذهواكس مكستو
 ||| مكتفظ موي اهنوفذتستانوبب ماعنالا دوا دب نم مكسعل لعجو هلوقب ةراشالا اهلاو طمطاسفلاو

 ]| عاطنالادارملاتالسغاو ناكمىلا تاكم نماهاي وتو اهلعن نك تورسلا نم مسقلا اذ فهو مكس ءاهتا مودو
 1 نباو عفانأرق مراةسأىف اهلج مكنلع ف خي ىأ ماسعتالا دولبىهو مدالا نم ثوسا!برعلا لمعت دقو
 1 ًارعشلاكناغلام_هو ىدحاولا لاف نيعلا ةنكسحان.نرقابلاو نيعلا مفي مكنعط مون ورع وبوريثك

 ' [!لكا لاقي دقو عت سم بلطوأ ءامروذحوأ ةعمضا ةيدابلاريسس نعل نالءاو ربلاورهنلاو رعشلاو

 1 ظ نمو هوقو نيلاداسايف مكل ءلةثيال ىندعمكتماهامونو هلوقو ضامن ادضوهو نءاطر غسل صخاش أ

 !ًرءمالراعشالاو لباللرابدالاو نأض ال فاوس الا ةغللا لهو نو رممةملا لاف ا.هراهش اواهرانوو اهفاوهأ
 ا عامم اناامكح هد> اوالوءارفلا لاه ةنسك الاون ثرغا!نمتيبلا عام عاونأ ثانثالاانئان"أ لوقو
 نب الاه ةئامثاانه داو ديزو:أ لاهو دعي مريثكلا ف ثثأو ليلة! ىف ةثث [تاقف تدع ولو لاه هل داو ال ْ
 ١ ًارعشلاو تاينلا ثأ مهل اوقن مدل «أ ولالا لاق ومكواناشوانطسدو سفاس:ط دي رباع“ ان“ هل اوةىفساسبءأ

 3 | ني ىلا ليقو توملا ني ىلا ل_قو ىلملا ني ىلادي ربنيح ىلا هلوقو هب نود ام ىأاع امه اوقوراك اذا

 7-0 نيفقرفلاامو ةرياغاا ىضتقي فطعلاو ثان'الا ىلع عاملا فطع لم قناف م ابّشأ | مول ىلا ىل.ةو نيل | دسعد

 " || نشرفيام عاتملاو ءاطولاوءاطغلا ىف هلمعتبيوءرملا هب ىستكيام ثان'الا نا بر الا اذلق عاستملاو ثانثالا ٍ

 نعجو اناك 1لايخلا نءمك !لعجوالالظ قاخامب مك لعج هللاو) ىلا.ءتهلوق هينيزيو لزاما ف

 كيلعاماف اولون ناف نواستمكذعل مكاعهتعن حي كلذك مكس أي مكمق: ل ارسوّرلس ا مكمشت ل ارمس مكل ظ
 انهقمنوك,نأامانانالا نا لبعا (نورفاكلا مهرثك اواهتورك مهلا تمعن نوفرعينيبملا غالبلا
 ماسقاءذهف كلذ هنكمالوأ طمطاسسقلاو ماسالا باهصتسا هنكمانغنوكي نأ اما رفاسملاو ارفاسموأ

 | هبلاق (ىناثلا مقةلااماو) انكس مكتوب نم مكل لح هللا وهلوقبةراشالاهءااف(لوالا مسقلاامأ) ثالث ظ
 | مك !لعج هللاو هلوقب ةراشالا هملاف(ثااثلا مسقلا امأو )انو ماعنالا دول نم مكس لعسو هلوقي ةزاشالا [
 نارداكر خ ؛ئثب لافت :ناودبال ةنافام لطظتسي ةمخدل نكي لاذ ارفاسملاّنال كلذو الالط قاخامم |
 ' ال دحاو انالك“أ لابملا نممكل لعسو لاهم عامغلامكلعانلاظو لافاك مامغلاب لظتسي دقوراصتالاو |
 00 نك قراصاذا نك اونك:سالاسقي وأمشفف وْئث لك دارا نكس ولو لاما سايق ىلع كن اك الا ْ

 | هدةمهىلا متشارك دبسلا اذهلف ةدب درا عفدو ىلاغلا ىلامهتجاحو ٌرخاةديدش برعلادالب نا لعاو |

 ًارطاةلغاما تااغلاو اد ةردانةلددعملاثاهتوالاو ل دّتعملا دالملا اضر أو ةءظعلا ةمعنلا ضرعمىف ىناعملا |
 ىلع لمعت: ماعنالا نكح ذ هللا ىوأ:نكسم نم نا فالا دب الف تاردقثلا لك ىل_ءودزبلاةبلغؤا |

 مكن لا رممو را مكمشت لدا مك لله سو لاة5 س و املا رم دعب 78 ذ نكس اه ىلإ عنرك ذاملو

 | نيثوجو أ عردو أ صنم لادرمءو هذ هس ام لك اجلا لاق لانرمءاه داو صءةلا لس ارمسلا مكسأب
 و انقاو نو كح اما._ه د أ نيهسق ىلع لس املا لعج هنأ لولا اذه ةمص ىلع لدي ىذلاو هريغوأ 1

1 

١ 

١ 



 انا

 . هللا ل.دس نءريغل ادد مرفك ىلا مذ نم دمعوب هعبتا اورغكنيدلا دع ورك ذاسإ ىلا هنا لع | (نو دست

 ٍْ اهلج لو انني هنا حمالاو مارا دسملا نعدصااءانعم لبق تاهدحو هللا لمس نعاو.دصو هلوقري..ة:ىفوآ

 .ىتءملافباذغل اقوفاءاذعمهان دز لوقو ضمنا ىعمالف ماع ظفللا نال عا رشاابواوسرلاو هتئاب ناعالا
 ىلاهتهقنامه ديزي مرجالفرفكى عارفك اودا دزا ةقرشلسا ىف مهف ناعالا نع مهريغتس ءرغكى عا اوداز أ
 هلوقامهعابتا باةعلثم مهل لصع نأ بج وفرفكلا ىف مناف دتقاامغا مهعابتأاكأو باذع ىلءاباذع

 نمرزرواغرز و هملعف ةئدس همس نس : م مالا ه.اعدل اودلو مهلاقت ١ عمالاشتا ومال !نامعا وىلابعت

 ةسهقدانزلا كلب دازملا سابع نيا لاسقفةدانزلا كلت لستر ك ذ نم نيرسسفملا نمو ةلآلا مون ىلاانهب لبع
 : انا دع مهاندز موضعي لاهو راهنلا,ناستاو لءالاب هن الث اهب نوب د_ءيشرعلا تت نءإ. نترات نءزانا

 هرقفةئاملث برقع لكارك ذنم مسهتموراشلا ىلا اهب مبروااءنوئثغتسف تضل لاث اكبزاقعو تام
 1 ىأ نو دسفد اوناك اعىلاعت لاق مثلا وطلا لكأاكت ا !اها ب راقع لس.ةو سين مإةةئانقلث ةرقذلكف

 دقةلالضلاورفكلاا ىلا ءريغاعد نمنا ىلع لدياذهو د هلا كل ذب ةللعم تاصح اننا بذعلا نم ةدابزلا ده

 مولو) ىلإ .هتهلوق ملأ هللاو ىلانعت هللا دنع» ردق مظءدشفنيقيلاو نيدلا ىلااع هاذا ذكف هب اذع مظع

 :ئثلكلانات ب اَكَلا كملع اينازنوءالؤه ىف دءادنهش كي انّئَجو مسهسف:! نم مسييلعا دش نما لك ىف ثعن |||
 نإ لعاو ىصاعملا نغنمشلكلل ةعئاملا تاديدبتلا نءرا عوناذنه نالعا (نيإسلا يشدو ةجسزو ىددو

 دهاش ىنلكنادارلانا (لوالا) نالوتثي الاف لوةنفاذه تنثاذا ةعابجباو نزلا نعةرا.ءةتالا |
 مويلع ادممث نوكحي دحاو ممف لص نأو دب الفا دلا ف لص نرقو عجم لك ن/ىناشلاو) هنت ىلغ 1

 كلدكو ىلاعت هلوةل ادب لوسرلاو هذ لسو هلع هننا ىله هللا لوسررمدءىفاوت اكريذلا ىلع دنه كلا امأ ]

 نامز لك ديال هنااضيأ تيثوا دمهش مكملع لورا نوكي و ساس ىلعءا دج ئاونوكتاطسو ةما ك انعح
 كلدو سانلا ىلع دبش نمولذعال رادعالا نمارضءنأ اذه نم لصدخ داهتلا نلوسرلان امر ددع

 هنا تف لطانكل ذوهر اهل اريغىلا كلذ دةعورخ أ دم ىلارقتفالالاو اظن اًررئاس ريغ نآس تو ثءال دمعشلا

ون لاه ةحامالا عاما نوك نأ ىنةةيكلذو م-هاوقب ةغا موذ7غاوةنرمرصءلكفدنأل | ظ
 مضال ارك 

 نانمعااونانذالا ىفو هملعدهشت اهنا ىح نا نال اءاضءأ نم ةرمشع قطن ىلاعت هلا قيدسجشلا كلان داما
 هدو مهسقن | نمهنادمهشا | ةغص ىف لاق هنأ « اع لئادلاو لاه ناسللاو داش او ثدملاونالجزلاو

 ىأ مهيلع ادهش لاه ىاعت هنا (لوالا) هوجو نم هنغ ىذاقلا ب اسأ منعسفنا نانا كشالءاضعالا |

 ةّمالا نمدمجشلا كلذ نوكي نأ ب سوف ةما لكن م لاق هنا. (ىناشلا). م-هريغنوكرأ بوصف ةلئالا ىلع
 1 مهُوكنال كلذو دمعقءاندتالا ىلع ءادوشا ١ءالؤ» لوسامأو مالا نمامن اب اهةصو منال ءاضعالا داحآو

 كدلع انلزنو ىلا عت لاه مث هسلعتي الاهذه لج ىفةدئاق الفدرو رضا ان مولعم سعأ قانا ىلا نيد وعيم» اننا ٍ

 لاق ىلاعت هنا ل تقام مالكلا اذهقلعتهجو (ىلوال الث لا .لئ اس همضوئيئزكلان اهب تاكسلا

 نم (ةيئاشلا هلثملا) ةرذعمالومهل ةحالفاوغاك امفمهتاع حاز هنانيي ءالؤه ادعت كبانشبو
 ةيقدتسيل ىتلامولعلاامأ ةشدريغوأ ةمشدامامولعلا نال ذو ئث لكل ناسدتنآزلا لاق نم ساننلا
 مولع ىلء ال كثم هنوكر نارقلا حدم امنا ىلاعت هللا نا ةرورمذا اب مولعملأ ن٠نال نال اذ_ماهاقلعتالف

 ا لعامأ عورةلااماو لوصالا امافنيدلا مولعامأو هنلاتافتا الف نيدلا مولع نمن و كت الامامأف نيدلا ِ

 ليصفتا الدش ىلءدروامالا ةمذلا ةءارب لصالافع ورفلا لءامأ نارقلا ىف دوس وم هات. و هذلوضالا |
 ناككلذكتاك اذاو نآرقلا اذسه ىف دروامالا ىلاعت هتنا نم فءاكنال هنا ىلع لد, كلو باكل اذهىف

 انابيت ناك امنا نار ااولاعتم مناف ٠اهةفل اامأو ماكتالا لكن اس امف او نارقا | ناكوالأاب ضاينقلاب لوقا
 ١ هذابه دأب ماكحالا نم مكس تينا دافةخ ساقلاو دع اولازي_خو عاجنالا نا ىلس كدي هنالا *لكدا ظ

 | هقاوفارعالاةروسىفءاسةدسالاباه رك 3 قيس دق هللا هذهو نآرش اءانبان' مكس :ناكلو ءالا ١



1 ١ 

 نررذتعيذ مهل د ذٌوبالو وةلراذتءالا!مهلنذؤيال ( اهدحأ) وجو هيفاورفك نيذال نذؤيال مهاوقو ا

 ىلاواي دلارادىلا عوجرلا فمان ذؤال (اهئلاثو ) . مالكل ا ةرخكسس ف م-هانذؤيال (انهئاناو)
 د رهشلا دهشبل مهلكع ملا لهأ تكسي لد وهشلاةداهشلاسىف مسهانذوبال. (انوعارو ) فئاكتلا

 مهالو لاق مث ىلا عت هللا سر نم نيسنا ميوك مهارهظ. ماللكلا ةرخكححصف مه ندويال ( اهسماخ 3(

 هتتاعاذا هنأ مز ىلع ناك اذا هعصخ نم لتعاا بلطيامن !لجرلاو بابتعا !بلط باتءّتسالانو.تعت
 شغف خمار هنأ ىلع ل دهنم باشعلا باطر ماذا ىرلا ىلا عجو

 ديعولااذه دك ىلا عت هنأ م هتوطسو

 اواصووباذعلا اوأراذانيكرشا ا ءالؤا ىنعملاو مهثءف فالف باذعاا اواطنيذلا ىراذاو لاو

 ريغان هةيوتلاّن ال نوم ءالونورغُوباىأنورط'اضبأ مهالو باذعا ! مرتع ف خال كلذدنعفهمل ١
 وهو عفنلابئاوش نعاصا ان نوكي نأ دع باذ هلا نا نم نو ءاكسحا لا هلوةرام هق.ةتوةدوجوم
 منهالو ةوق نم دارا اؤةوامئاد باذلا نوكححح,ن أب حو باذ هلام منع ففذعال هلوق نم دارملا

 اوعدناك نيذلاانؤاكر شءالؤهاشب واولا#«هءاكرشاوك رشأ نيذااىأراذاو) ىلاعتهلوق * تورطت

ْ 

 (ثورتشاواك امهنءلضو لاذ وف هللا ىلااوقلاو نوي ذاكل مكس ا لولا م- ماا اوقلاف كنؤ د ندم
 ىتا' مانصالا ثع_ ىلاعت هنأ (لوالا) ةاوفءاكرنشاا ىفو ني ةتسصرمملا دمعو ةقب ماشي اذهنا ملأ
 اضيأوةراقطاوةلذلاةباغىفاهنو دهازيكرشا |نااهتداعا نمدوصتماو نو كس رمثملا اهدمغب ناك

 مهموكب هللا ؛هعةصواماو ول فةبحطلاو غلا ٌهدان زو اعدل ذلكو نكرشا ا! بذزكحس : :

 ءملاواعجراغفكلانا (ىاشلاو) هناكرشا مابانومسناوناكرافكلا نا. (لوالا) نيسهجولءاكرمأ
 لوقزؤهورذكا | ىلارافكلاوعدنيذإ|طامشلا ءاكرشا ان دارملا نا( ىناشا !لوقلاو) مهلاو م نم امبصأ
 .مثا اوكرمشأ يذلا ىلا اوقلاممأءاكرسلا كئاوأ نع ىح ىلاسعن هناللو لا اذنهىلابهذامناو نسما

 وح نيطا.ثلاءاكرسشلانهدارا!نوكي نابجوذ لولا اذه مهئم مدئالف تاداج مانضالاو نويذاكسا
 قاطنلاو لقعلا ناخ ىلعو ما:صالا ]7 قاملسا قا ىلعر داع ىلاعت هنال دمعب اذهو لولا اذه مونم خصل
 ءالوهاسراؤلا#ءاكر مثلا كالت اوأرا ذا مر نيكرمشملا نءىلاغت ىح من لوقلا اد_هاهنم مديدثح واه

 اموبأل ا (لوالا)ناهجو ه.فاناقلذلا اًدهىف معد فاك لبق ناف كنو د نما وعدناك نيذلاانواك رمش
 ىلاعت هلا تاذع نم مهني كلذ نا او:ظوان مالا هذه ىلع بذل اذه تلاحا نيكرسشملادوصةم”ىناهغمالا
 ؛زورضالءنولعب راسفكلاّنال دعب اذ ةوضاقلا لام مانصالا كل :مهيذكتاذه دنعف مهباذع نمصةئوا
 نواوةي زاك ىشاانا(ىناشلا لوقاأو) .ءاغشالوةيدنالدت رمداال هنأو مهب لزئس باذعلاناةرخ الاى
 م ماهدا.عف نيئامت# اوناك مهملاباف ارتاداوا بنذال هنأ عم مانص الا كلتر وضح نما: مااكل اذه
 زفعلاو ةامحلا قاض ىلع هنا ىنعملاو نوداكل مكن !لوقتلا مهلا | وةاأفلاةذ ممويذكي مانصالاّن اىلادعت

 «لااوةلافريدقتلاو لوقلا نمل دين ون يا مكناهل وقولوا اذه لوةء ىت ماندصالا كام ىفقطنلاو

 ذا انؤاكرشءالؤهّن ااولاك مانصالا لور اشأ اا ممماالا اولاه ام نيكرمش نا لبق ناف نوبذاكل مكن |
 وجو هيفاثاق نوب ذاك مكتأ عان_مال الاف كف كلذ لكف زيق دام اون اكد هو كنودنم وعدنا
 ادوتعما ىف هنثاءاكرش مبا لو ةناك ننا!ءالؤهن اوه انواكرشءالؤهمواوق نم دارملا لاقي نأ عصالاو
 ءاعّلديو ةدامعلا قدك سنانا مكلوت ىف ن.ذاكلا مكن ادارملا ىلدقو ءمكرمشا | ذه ت انثا ىف .هودذكمانصالاف
 اعلا ملستسا ىاكلا لاه مل-سلا ذوبان ىلا اواو ىلاعت لاه مث مةدا.عب نور ةكيسس الكاع هلوق
 قو ن اهو ه.فو نورتفياوناكام مهتءؤضو دادنالاو ءاكرمشلا نع ةءاربلابو هس وبران هَاورقأ و دومعملاو

 .غهل نا نم نولم اي اوناك ام لطر ل,قدداوو ةء-اصو اك. رشهتقّنانمناطنثلا مهني زاممهتع سهذ
 ولك انعتاذعإاقوفاناذع مهان دز هلل از دس نعاو دصو اور فكن يذلا )ىلاعت هلوقىلاسعت هللا دنع مول عفشت 8
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 اهنا
 امس يامح + عمل ع

 | هللا لسسن نءريغل ا كض مرفك ىلا م خنمددعو هعبتا اورفكنيذلادنعؤرك ذامل ىلا عتةئارلعا (ترانبل 0
 هل لابتي هنا مسالا ماو هوا نءدما|ءانعم لبق تاهدحو هللا لمس نعاو صو هلوقريسة:ىفوت

 || ىنءملاقباذغل اًقوفاناذع مهان دز هلوقو ضمها ىعمالف ماع ظفالا نال عد ارشاابو لوس رلاونهقئان ناميالا
 ىلاغتهنا يديم دارك لعارغك ا(دازاةضتاسل ف أ مهرفكى عاد ذاز مهنا ا

ْ 

 دلوقل مهعاستا باقعل ثم مهل لص ن بجو فرفكلا ف مهماودتقااغا مهنا اواي

 نمرزوو ا غرزو هملعف ةئيس همس نس نم مالسلا <. اءهلوقلو مهلاقتاعمالاقتا ١ ومهلانشت انام وىلابعت

 ةسضختدانزلا كلَ دازملا سا. ءنبا لاةفةدانزلا كلت لصقنرك ذنم نيرمسفلا نمو ةمايقلا مويا بج لمت

 لاعو راهنلاناثاو لمالاب ةثالث اهب نود ده نش رعلا تدي ن م ىله-فستران ندزاس آ
 : اءاذع محامو موضعي

 هرَهفَهن ”ا لت برقع لكسارك ذنم مسهتمورانلا ىلا اهءبروااء نو“ غسق تلا لاش" اكبراَمعو 1

 ْ ظ ظ ىأنو دسفي اوناك اع ىلاعت لاق م لاوطلا لا كساس اها براقع لو سد نم" ةيلقةماشلث ةرقف ل أ

 ْ دقق لالضلاورفكلاا ىلا هربغاعد نمنا ىلء لدي اذهو 3 هلا كل ذب للدم تاص> اننا باذعلا نم ةدايزلا ده |

 سل ىلا .هتهلوق م اما لاب كان ءءردق مظء دف ْنيَقِلاو نيدلا ىلا اع داذاكلدكف ادع مظع | ا

 ئثلكل انا باّكلا كباع اينازنو*الؤه ىلع ادم كيان دج مسهسفت :!نم مسييلعاد مش هما لك ىف ثعبن |

 نا لاا دوما يت عننا ءرخاعوناذه نا ملعا (نياسملل ىرششيو ةحزو ىدهو |
 ىلكنادارانا (لوالا) نالوةدي الاىل ل

 5 اديثأ ْن ب روحأ سال يأ 06 هاقوسكوو 2 0 0 ا

 كانو ساشا لع ب 00 انهزمنانفي هيشلاوسلو ْ ْ

 تف لطانكل ذو دي اهنل اريغىلا كلذ دةعورخ؟ دسم ىلار ةاقالالاو اطمن اع اعربغ نوكيت أو ديال د نجشلا | ا ١

 مال اركب وبأ لاق ةهذمالا عامنا نوكنأ ىنتةب كلذو ماسهلوقب ةعا عوق: ماو نمرصءلكفنأل | |

 ءانسلاوتانذالا ىغد هيلعدهشتاهناىتس نا نال اءاضعأ نم ةرمشء قطن ىلاعت هلا وه ديبشلا كلتني دارملا |

 هذسهو مهنا نمةنا دمبشا | ةغض ىف لاه هنأ هباع لمادلاو لاه ع ناسللاو دلل او نادملاونالجرلاو |

 ١ ىأمهياعا دمهش لاه ىلاعت هنا (لوالا) هوجو نم هذغ ىش اقل ب اج أ منسف ن نمان!كشالءاضعالا | )

 ْ ةعالا نم دنهشلا كا ذلك آت حو ةنا لكنم لاكن (ىناشلا) مهريغنوكينأ بصق ةئالا ىلع ١]

 ٍ مهُموكنال كلدو دم دمعف ا.د دن الا ىلع ءادوشل ا ءالؤه لوحامأ اودمالا ٠ نما مناي اهنضو حصتنا اضف ذا

 1 كيلع انلزنو ىلانعت لاه هبلغابا الا هزه لج ىفةدئاف الف ةرورضا ان مولعم سعأ قلخلا ىلا نيدو بم" اننا

 لاقا ىلاعت هنا هلبقامج مالكلا ده قلعت هجو (ىلوال اهلك تلا) .لئ ام همضوئث لكلاب انت تاكلا

 نم (ةيئاشلا لثسسملا) ةرذعمالو مهل ةحالفا وفنك اهف متاع حاز هنا نيب ءالؤغ ىلعا دمه كب انو

 ]| هسدتسل ىلامولغلاامأ ةش دربغوأ ةش . دامامولعلانال كل دو ئث لكل ناس ن آر ةلالاه نم ساننلا

 مان م الق شمر :وكب نارقلا حدم امنا ىلانت هلفا نا ةرورمشل ان مولءملآن ءنال ةداالاهذ باها قاعتالف

 | لعامأعورشلااماو لوصالا امافنيدلا مولعامأو هيلا تافتلاالف نيدلا مواعن منو كح , الامامأفنيدلا | ١
 ليسصفتلا ليس ىلءدروامالا ةمذلا :ءارب لصالاف عورذلا لعامأ افنأ رقلاىف دوس ومهمات, و«نلودالا | ا

 ناو تالذكناك اذاو نآرقلا اذسهىفدروامالا ىلاعت هنا نم فءاكنال هنا ىلع ل ديك ذو باكل: اذهىف 1 ١

 اناس ناك غانا رقاااولاه م سماق“ اهقفلاامأو ماكحالا لكن اسب اشاونار ما ناكوالط ان ضايقلاب لولا | ْ

 ْ هذه دجأب ماكحالا نم ان كبل الد نايل مساو ارب عاسالا ولع ا

 ١ ايما سم يس دقمس دق 1و نار ةاناتباب' ,كحا !كاذناكلودمالا |

١ 4 

1 



 " ة ممل ماع صل اح سب مم

 9 ا اديه ءالود ىلع كبانئبو د وشب هم لكنم انئج اذا فدك. ةىلاعت لاف 6ءاسيدنالاءادهشلاءالؤ مبدارملاو

 . 5 5 رذتعشذ موا ذؤبال ودل اوةارادتعالا فمهانذويال ( اهدحأ) ةوجو هفاو رك نيدال نذؤدال مهل اوقو

 || ىلاواني دلارادىلا عوجرلا ف مها تدؤبال (اهئلاثو ) . مالكلا ةرخكسص فمما نذؤيال. (انهئانو)
 ١ | دوهشل ادهش مهلكعملا لهأ تكسب لد دوهشل !ةداهش لاح ىف مهانذؤبالا (انهعبارو ) فئاكتلا
 أ .مهالو لاق م ىلا.عت هللا ةج رنم نيسيا مهنوك مهًارهظ ماللكل ا ةرخكححصىف مهل نذؤيال ( اهسماخو)

 | هتاعاذاهنأ مزج ىلع ناك اذإهعهخ نم باّدعاا بلطيامن !لجرلاو باتا !بلط ب اءّتسالا نوتعت
 | دعولا اذه دك ىلا عت هنأ مث هتوطسو هبشغيف سار هنأ ىلع ل دهنم بابتعلا بلطي لا ذاق ىض رلا ىلا عجر
 ْ اواصووباّذعلا اوأراذانيكرشا ا٠الؤهنا ىنعلاو مهنءف فالف باذعل | اواطنيذلا ىأراذاو لاو

 ْ ريغ لابنه ةيوتل اًثال نومه ءالونورخؤبالىأ ند رظااضي أ مهالو باذعا امتع ف فعال كلذ دنعفهمل ١

 وهب عفنلابئاوش نعاصاانوكي نأ بي باذ هلا نا نمنو ءاكسصاللا هلوةرام هقدقدنو ةدوجوم

 | مهالودل اوقنمدارااؤهواماد باذعلان و تكس, نأ سمعي وباذ لاه هنع ففنعال هلوق نم دارملا

 | اوعدناك نيذلاانواكرشءالؤدانب ماولاه# مهءاكرشاوك رشأ نيذااىأراذاو) ىلاعتهلوق.- * نورظتنر

 | ( نورتفياوناك امممءلضو ل لاذ. هون هللاىلااوةلاو نوب ذاكلل مكس لوقلا ماا اوقااف كنو د نم
 ١ ىثلامانصالا ثءي ىلاعت هنأ (لوالا)نالوقءاكرنشا ىفو نيكس رشملا دعو مب نماشيأ اذهنا معا ْ

 ا اضيأوةراقطاو ةلذلا هيا ىفا منو ده اشي نيكرشا |نااهّمداعا نمد ردقالاونو كس مسذملا اهدرعت ناك

 ]| مهتوكيهاةهةصوامناو مه. ولت ىف ريس اومغلا دان زبجوبامم كا ذ لكو نيكرش بدك: اهنا |
 ١ | مولاواعجرافكلات ا (ىفناثلاو) هللا“ رماها ابو مسا واكرافكلا نا (لوالا) ني-هجولءاكرمأ
 | لوقزهور فكل !ىلارافكل !اوعدنيذلنيطظامشلا ءاكر شل اددارملا نا( ىناسثا !لوقلاو) مهلا م نمايبصأ
 | مهما اوكرمن أ ن يذلا ىلا اوقلامهنأ ءاكر مشا | كماوأ نع ىح ىلاعت هناللوقلا اذه ىلا بهذاغاو نسما
 ىتحنيطاء ثلا ءاك رشاانهدارأان وكي نأ بح وذ لولا اذه مهنم مديالف تاداج مانضالا وْن وبذاكسا

 ٠ قطنااو لقعلا قاخ ىلعو ماعصالا كلت ىف ةاماسا قاخ ىلعر داع ىلإعت هنال دمعب اذ هو لولا ادد مهنم صل ش

 ءالؤهار الاه ءاكرمالا كلت اوأر اذا مهأ نيكرمشملا نءىلاغت ىح مت لوقلا اذ. هاهنم مديذ تنسو اه
 ' مسموبأ لاه (لرتالا)ن اهسو هيفاناقلوقلا اه ىف دب اف اس5 لبق ناف كنو 3 َنِم اوعدناك نيذلاانزواكر مش

 ىلاعت هنا تاّدع نم مهم كلذ نااو:ظو مان ءالاءذه ىلعب زا ذه ةلاعا نمار رسل ادوصةم”ىناهفمدالا :

 انزورضا- !ءنولعي رافكل اّنال دمعناذه ىضاقلا لاه مانصالا كل :مهيذكتاذه دنعف مهباذع نم صقر ا
 نولوةي زنيكرشم انا( ىناثلا لوقلاو) ةعءافشالو ةيدنالد رصنال هنأو مهب لزئئسباذعلاناةرخآالاىف
 ْ ْ ىكح اهتدامع ىف نشطت اوناك مهماداف ارتعاراها بدال هنأ عمم اععالا كلةروذن نماسمت مالكل اازه

 لقعلاوةامللا قل ىلاعث هنا ىنعملاو نوب ذاكل مكن !لوقلاا مهبلا | وقاأفلاقذ متوبذكي مانصالاّن ا ىلادعت
 .مهلااوةلافريدقنلاو لولا نمل دين وب ذاك-ا مكن اهل وقولوا اذه لود ىت- ماخ_صالا كال ىف ىطنلاو

 || نيذلاانواكرشءالؤه ا الاه مانصال ا ىلا اور اشأ اخ ممناال ا اولاق ام نيكرم انا لءقناف نونذاكل مكنا

 أ هؤحو همفانلق نوب ذاكل مكتأ ماسالا تلاق في كف كلذ لكف نيقداسص اون اكد قو كنودنم وعدنا
 ةيادونعملا ف هلثاءاكرشش ملا لوةناك نيذلاءالؤهن اوه انواكرشءال وهما وق نم دارملا لاقي نأ حصالاو
 0 | هيلع ديو ةدابعلا قدكتسانا مكلو 5 ىف نوب ذاكسا مكن ادار ا ىلدقو ءركرمسا | ذه ت اثاىف مهويذك مانصالاف

 د ا دياسعلا لستسا ىلاكلا لاه لااذعم ولهلل ىلا اواو ىلاعت لاه مث ممدا.عب نور هكدا ااكىاسعت هلوق

 | ل قون اهو هيفو نورتفياوناكام مهنع ”لضوددادنالاو ءاكرمثلا نعةءاريلابو ةبب وب ران اورق و دوعملاو
 مهلا انمن راءأب اوناك ام لطب لءقواداوو ةمحاصصو اكب رشهقّنانمناط:شلا مهاني زام مهتع بهذ

 1 واكانعتاذعااق وفاناذع مهان دز هللا لس نعا ودمواو رفك يذلا ) ىاعت هل وةىلاععت هللا دنع مول عفشت
 1 صاج مضمون وتو صو مص م ويممو وص م وم صمام م وس وع ربو جيتس جس جس حس يس د نحس
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 ه0 تلت ه- حس 1

 - ناحآلا تقوى عق تاق اتت لدعلا تاتا مزح يتداخل يتبل 0

 أ تناالا تحس قا كر دعب لعج نكي لو مكصتلا درج كل ناك محلا اذه نيت لال
 ءةاجرعات لوقو. الاء عرب ةيوقتنلاع ات 2/5 جلاد تاه نا تنعى كملا نعل 1

 27 ةالثن ع ىبنوىنرقلا ىدعاناوناحالاولدعلا ىهوءاشأ :رمةىاعت هنا لعل دية
 سو روينيديووج سو دوم قوات

 آمآلوقت ةرباغخلا ح ربمتعلان ال راهم ام[ تالت جبلاور 'ءاحت

 ءاشالاع جو ةياعرلابجاو عا كاذو ةمرقتلاوطمازقالا قرط يتب طسوتل ا عالق

 نهار لايهم ايضاكتا وزار ارتقوا

 ُ ديو و لت ا اًتاشآو ضمغو ةستفالا و

 :ىتالو دووعصسففالاتأي لوقا (ةهتاتو دز هقالا اللتر هون وان

 | تاس لاطلاو ضح هد تن ناكل سصتخوءاضالا نم بكس ووخوجو مت

 اير ناكملاوم !زحالاوما ةعالاوي عرهوملاو ة محلا نعاهزتسنوكع

 ظ و ب حم ليتر هتاوزملا نتانسقاي قوم

 ردك فاض أيل مدسلا أ بلوتو ضبا الو ةردتف رين اجيال
 | ىلاعت تا امهقلتع ةنعادو ةردق ةطساوب نككل عقلا لمي دبعلا تا لاقيتآ لادعلاونآمومتم
 | ىلاعت ايل وقلاو ةملح زحام بغل نسجت ىف عد اويال ا عقيل ولا(

 دتتءاو لاه نملكر الان مرتي نال دعلاو يلععديد تنةدح ول اعل داع
 قلت ام لدغن اةءاعرامتوتاداتتعالاةلدلا نهتم و قاض 54 <ءاءزنهت

 دصقا لعب حال ولو فلاكت1ةاحنمآحوقتلا (ادغدحتا) تسول
 جا جيبي ع نه نت طا

 تقدري ويوزلا نع دوز ضو روتي توضع : بولد جهال

 ناَح + رثلان اة هتل طلاقها شن مم تهضتاتوسربو مهسخأ تور مع
 قدي تتاح( هدا مدع جى حرش" نرخ لتلا

 ةسرشلدعلا هونج ينجح ميسر: 5
 قوةةاحمالصاسقلاءاقتسا دمعلا لت ق مالالا هلع ىنوم عرش ناك )وه

 ديس باولو امل قدس لعضاستلا قوت »اشارت قاعأو ع 8م :

 ىّماعي ىبعرشواهضح لاحةأرما نع مظعلاز ارت حالا ىتعتتي ىحوم عشا
 هي مم ودم 22

 ل ووو او ب دع هح» (ماهتاتو): رادلان عاهة رخآو

 وااو قلد ني نكوا ورع وذ اوعرسْلاوَعَح ادا 11و لاقو وومالا لكى اطي زتفاوفل

 ا هوو وج اب سوم طسلالك اه _تالوكعتع ىلا ةةراتسإلادب
 .ةرادوكتس اهخاعأ ع يقل لأع عانق ج وتد انو تتح ردلا تذعازتأام +

 اتق رزآ هييَدَمكَل اونافتات زم أ اضيرشتا (!هععارو:] طمولاولا ب ع 0 0

 لوتس تجوب وب وعلا للفعل لت تيت حاف رات رص 3

 0 7 !إ 7 2 خذو دف
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 دابا ماعم قللت د جابزلا نعمدلات_سايك حاولا ىور(ةتتأنتا فلازم ظ
 > ىف ءردامل نمت لولا منا نمرصلا نعدربملاو نيفوكلا نع بلت ىورو ءانتتلا
 داعش قت عاش 2 ىوتسانيظعللا نيده تكرتاد اواو تاس

 | كاهتفوق«لاتتورا ههزتس“ تارسكي لات مسا لكى تلتوراركتورأك د تو
 31و (تدر د دكار كتم جلااوركتلاو-1تسقأانعىهس. قو رائدا اوتاحالاو
 يح ةرعمعتا به رتاو سغرتتاودعولاو دعولا حا رق ىمعتساللا

 ظ رادالاو قالا خالل -تاموال هوا شرق ملكتي متيامتي الا ذه عم
 حاملا نتانعىدرتم الا د هقتاضن اى ( ىلوالا تلا ) لتامخ ًالاقو
 رمت ىلا مالا رح ومال اء اسد سات سالا لو كساس ىلا ةومنتع]
 7-5 ه> املا ىلا صخضت .رص تااردا ىنذحم وهاك موو تاد
 لاول دنئايرغأ ظاناد_ الا منع قروي صلاة اج
 يه دوب اا ورضاه ماه اتا خالو تاالال
 اللا موخ تا سي تحوحب رخو قرحالام .ركشلاو
 نار ياما ت61 داسنف واود جى نبااوعما جي تم قا رشا

 و ري
 ظ 1 دعب دب ويس جواجم ١ يجو
 - 0 هييصمس : ديم .. معمم

 0 الج ركسيرما اجو فريدا حلا جهال درعا ل ---
 0 لست زبنلاب تنم اوثاتق موعتلا نم ركب: لا تتر اكوا مهلع سى لحج ىلع انتوخ
 توم جرم بالا ورع ببكي ات رقزاةءورص .تآىلاونيتدابتلا المو هلع
 رعت يوورعملاك الانا لاو لدماء مأي قاتل بلو ولع هللا ]ع تال وسر الت
 هع اقعاورعاطو لو ذكحو تكاد هاو لانعالا] ع وقالحالا مراكع ىلاةقاوتوعد
 هلعت اوت والخ هنا لاقت .داعتاة دولا ىلعتياالاءذعأرتزسو هلع ىلع تبا

 اظرع دا ذاوهسلا اوت أذ ملكا دانئن لك ىلعتا حالا تك هانا .و هلع ىلح ْ
 دكارتك ني الاءهربمتت (هناشاة خل لع هاو هع دحربلو «رشش

 0 ا ا يو ظ
 تام بعام ىاتق بعد أو ءارتت ا كهقادصتنأ ناحالاودادنالا ع لدعلا ىرخةياود لاو
 هتل اورو ”ىمالسالا ق تلات اع سيو تمسح تاك اكن اوان عادا درب تأ تح أ اسوس ناكت أذ
 لاوقالاق ناس الاولاعتالا قل دعلا قيد رحكلاهو هم الحالات اح الاودح وتاوع لدعلإ
 .: اانا بحرتا قس ديري فرقا ىدءاتاو و ةرتوتاح وعامالا لتتالو ل دعوعامالا لمتتآلع
 اتارحرلا هماداوتةعانلا لع أ نا لا بو هلع هقلا لم دقا لوسرلا هسأن عإ م وب[ ىورءاعفاف
 لعبت نمرف يدوب ع رك ني ورهلاومأ ىتتاراخ ننوكل تيلالعأ
 ظ [لوتقا ق تتاكاوسوةزيكو أس تظَوَسجَو ان لكل بتو لضل اق قواتإلا
 اتوزتقاو كلا لك يام وةتسال و دس ه رشق قرعالاعركَش قو قاس انرمكلا ان
 ١ , نعم دن رعسعل دقت سحاعاو رك آس تابللا ف وةرتكت ار ومآخا قتالعاو تش عى
 010 تا يووع هداك ادع لسنا ةبساَس يخل كليو انتقل كلذ لح

 تس د سس يس سس سس تتضرر لل ثيييييببلا

 لمعت
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 هاش نادحالا طفلو ىءلاكاذ باش لدعلا ذل نينو نورت زهد انخبالاد وتب لتفا] ْ
 طافلالا كات ٌضعبلارم سقت ناعما كل" :نضعب لعج نكيرلو مكصل ا ذر كلذ ناكئدملا اذه نينت لال ملا اذه أ
 ْ هذ رع اطل وق أو ذي الا ءذهريسفتى دي وق تسدلاه انركذ ىتااهوجؤلا هَذه نا تنثف سكعلا نم كوأ |

 ءاشأ هن الثن ع ءىمنوىبرقلا ىذءاتاو ناسحالاو لدعلا ىهو ءاشأ هثالثي ض1 ىلاعت هنا لع لدي ب” الا

 ةزر اهم .تشاةثألث برقلاىذءاسب .اوناسحالاو لدعلا نوكي نأ بوف ىئبلاوركتملاو امنا ىهو |

 ءانشالا عنج ىف ذراع رلا ب حاو ضأكلذو طةرفتلاوطا رقالاف ةرط نيب طسوت ١ سعالا نع دراسي رهغلدعلا | ||| امل وقنف ةرباغلا بجو: ف طعلانالةرياغتمءامش أ ةثالث ئبااور كحاملاو« امسفلا نوكتنأب وو أ

 امأح راوخلا لامغااماو تاداقتءالا ماهم شماكتلا غق ةوىتا|لاوحالا لوةنف هش لوقلا لمدن مذبالو
 هنئاال هلال لوةؤه ل دنغلاب داما نا سامع نب لاه ([هدح )بارا بجاوإ ه3 لدعلاةتاد ةدعالا

 نأم وم دمامق و هينشت دوك زا ودلا٠ اي |تاشاو ضحم ل_.طعتلالا ىقنذا هسنل ولام ثا

 ءىثالو دوجوعساهالانأب لوقا انا (1هئانو ).هللاالا لال لوةوهودح-اولا لالا تايبا وهلدعلاو ]|
 تابثال دعلاو ضخم هس. دن ناكملا ضتخمو ءاضعالا نم بكس هورحوجو مس هنأ, لوقلاو ضحم لمطعت | 0

 1 ( اهئلاثد) ناكملاوءازالاوءاضعالاو هي رهوذلاو ةيمستلا نءاهزنمنوكينأطرسشب قةكمدوبوهدلا | ا

 ةريغتم هن دأح هتافصتأبل وَهااو ضل ليطعتةر دقلاو هلا نمتافصلاب ف ودومريغالالا تأ لوقلانا] َ |

 ةرعسغتمالو هن داح تسنل هناغصنأي فا زتعالا عم ىحر داك ملاعدلالا نا تان ا وهلدعلا وضم هسبشن | 1
 ردقهلاعفأب لقت ص دمعلا نأ. ل وقلاو ضرب راسنا الور دقهل سا دعلانأبل وقلاتا ( اههبازوإ | أ 10

 ||| ىلاهت هلت امهةانع ةنعادو ةردق ةطسا وب نككل «غلا لعمي دمغلا نا لاقي نأ ل دعلاو نامو هذ هامه نضع | 1

 ىلاعت هنأب لوقااو ةيظع لها مبونذلا نمءود ىل_ءةدنع د خ اوبال ىلاسعتا هللانأ, لوةلا (!عسما.و) همق | (| 0
 دنع او لاه نملكراشلا نمحرتع هنا ل دهيلاو ميلف ءديد شنت ةدرحاولا ةم_صعملاب فراعلا هديعرانلا فداخ | ْ

 قلعتاهفلدنعلااةياعرامأو تاداقتعالا فل دعلا ئ_عمتناعر قاهانركذ "لعمان دهششاالا هلال هنا |

 ذمعلا ىلع بالول اودي فيااكتلا ةانف:نمام وقنا (اهدحأ) 1 و ذنفح راو لاعفأب |

 لافوالصا فماكستة سلع هلل سلو ىصاعملا نمش نءزارتالا هناع تح الوتاعاطلا نمءئتيلاغتشالا |||

 هسفن بي ذعث ىف غلاي نأو تابيطلا لكن ع بنتن أن اسنالا ىلع بجي هنا ةيوفاملانمودنهلا نم موق 0

 نوزرتع وح وزتلا نع نوزرت<يو مهسفن أ نو.صاع ةيوناملا نايس هسيلا عبتفلا ليعام. لك نعزرتينأو | 0

 ناقي رطلاناذ_هفل دخلا قهاشن ءم-مشنانومربو مهسفتأن وقر عد ههلاو بطلا مايعطلا لك نع
 قفديدتلانا(اهد انو)لسو هملعهننا لص دم هءانءاجذلا عرمشا !ذهوه ل دشعملا انزل زماوس 0

 ةعب رش لدعلا طسولاو اذ بلاغ مالنسلا هيلع ىسع نيد فق هانستلا و اًدِج باعمال لاهيلءىتسوتم نيد أ]]

 فوالاحضنالص سيلا انيتمادمعلا لتتلاقمالسلا يلع ىوم عرش اكل بقر سوهيلععتاىا هدمت | ١
 فوثساءاش ناو'هلثاما !لددس لع ضاصمل | ةس٠ءاش نافانعرش ىف او ةعلا مالا هملع ىىسعع ريشأ] ٠
 نىك ىسعع رشو ا هضم لارا نغعمظعلا ارارتصحالا ئذدقت ىد وم عرشاضيأو انعءاشئاوةيدلا | 31

 امأ ةثيفتا ءامدإا كلب نطاتلا نعا زرت ااهؤطو مرحي هناوهو انعرمش هن مكح ام لدغلاو ضنا ءطوتلح |
 | فرط نعى دعابشم ىءياطسو ةنما ىانلعس كلذكو لاق ىلاعت هنا (اهثلاثثو ) : مادلانعاهج ازرخا تحال | ||
 لافواماوق كلذ نيب ناكواورت_ةي لؤاوقرسي ملاوةفن اذاني ذل ا ولاهو رومالا لكف طي رغلاو طارفألا |
 تاردابعلا لو ةيلعفتلا ىف صءللا لوس غلاباتلو طسلا لك اهاقذت الو كةدع ىلا ةلؤلخم لدي ل هجتالو | ٍآ

 دارملاوانيعمانقلخ امن ميقا لاه ةلهاسملا ف موقذخ الو دنا نكوذلا كيلعانازتأ ام هطولاغنلاه |
 وضذعلا كلذ سأرنا هيف ةمكسلساو ناتائانتزمأ اننعي رش نا (اههبارزو )اطسولاو لدعلا ةياعر لكلا نم |

 1| قعوضعلا كلذ قب وضعلا كلذ ىلعةدلخلا كلن ثم .ةبولف عافولا دنغذ اذتلالا ملغعيل الو شالغا دي دش مدح ١
 0 يح صحو ج حصص سمس سيدو هوم سوسو سمس سسسسسسوو]

 بس 8

 6 0 شب



 / ْ ناسيتلا لثمو ناسبا سلا عمق ثان“ لاهتهنا حاجزا ها نعد اكديم ىور(ةثاأثلا لع رلعأ
 | | ١ انوخاللامغت عر ذاسلا نمشأما ولاك مهنا نيبرمصملا نع ديما و نييفوكلا نع تلعث ىوزوءاقاتلا
  [رايستلثمءانل ١ مب لاعف:ردصملك ىف تادفس الاكل وتسا نيظفللا نيذه تكَرتاذ او ءاقانت ونابتت

 مابقادا قامت وق # لاثقؤزا هل ثمءانتلارسكيل اعفتش !لكىفتاقوراركتوراك ذتو
 5 لم

 0 || است هئارعاو (نوك ذتمكلعلم كظعي يفمل اوركذملاواشسيفلا نع ىو. فىلرقلاىد*ااوناسحالاو

 أ | [ناسحالاو ل دعلاب أي هتتانا هلودب هع. :ا!بهرتلاو برغرتلاو دمعولاو دعولا ح رش ىف ىدق:ساا ا

 0 اصوصخوامو# بادآ الاؤ قال الأبل هّياموال_فنواضرف فءاكستلا,لهتراماي“ الا هذه ىف عمل

 |نينافعنا سابعا نعىورتباالاءذهلئاض: ناب .( ىلوالاةهلعسملا ) لئانسمتب الافو
 || ترضخ ىبقق مالسالار رمي مومالدلاهسيلعد م نمءانبحالا لوا تلسا املا ىعمللا نوءاغم
 || لاقف هل أسف كلذ لثا داعم هنبعن ءهضفش مءامدأ اىلا ص * هرصإ تنأرذا ىثدح وهاتف مو تاذ
 : [|نأةداهش لدعلا نان س-الاو ل دعلاب مضي هللا ناد_هئاءل اقف ىئمع نعل زن ليرب اذا كت ةح ١اي اس

 || انزلاءامعفلا نعىهموةءارقلا ىذ' لص ىأىف ؛رّقااىذءانّياو ضن ارفلانماستا !نانسحالاو هنتاالا هلال
 1 ظ بااطابأ تيتأف لق ىف نامالا عتوذ ناتم لاوتفاطتنإل وعلاوة: سالو شحن رشف فرءبالامركملاو

 0 [قالخالا مراكجبالا كرمأب ام هنافادذاكو أ اهتداص ناك ثاو او دشرت نبا اوعبتا شي رقرمش عمايل اذ هنريخأك

 د دهدو كسفن عدتو فوعبت نأ سانلا نمأن !ءاعاب لاه نمللا هع نم «لسو هملغ هللا له لوسرلا ىأرالف

 | نآرقلا ىف ديآغجسأن ا هنعدقلا ىكردوعسم نبأ نعو تدم نم ىد.ممالكناهلوق لضؤتب تاك اننا

 . [|| ىف هب ىلا عت هللا عأ الا بح سيو لمعي ةيلها لسا ىف ناكع نس قا نم سدل :دانقنعوذي الاهذه رمثو رمز

 1ْ | | هجأمنبا نعم فت ىضاشلا كدروتب "الا هذه ىف هنءىلاعتهلن ا ىسهنالاء ىو قلخ نم سدلو ل“ الاء

 1 ركب ولأو هعمان دع ركن نرعلا ل |بق ىلع هسفن نضرعي نأ همن ىلاغت هللا سمأ لاق هنا مالسلاا هملع ىلغْنَع

 1 ه1 لمدقا لؤسر مهاعذف ةبلعث ني نامي نماولاةف موقلا نمركبونأ لا راهولا مباع سلم ىلع انفو
 | شي رقاغأ يفر مالا وز نيدورتم لاف ءودذك انش رق كاف وز تأ ىلاونيتدامشل ا ىلالسو هملع

 1 ورع نينورقم لاذ هب ”الاناسالاو لدعلايسهأي هللاّنامهلعلسو هلع هللا ىل ص هللا لؤسرالد

 . || نا ةمركعنعو كيلعاورهاطو كوب ذكموق كفادةلو لانمعالا نساحنو قالخالا مراكم ىلاهتاوتوعد

 7 0: 1 ىبنلا نعو ةوالطل هيلءناو ةوالإ هل نا لاه مث هداهةساف دماولا ىلع هن . الاوذه ار قلسو هيلع لنا ىلص "ىلا

 ٌ 8 ٠ اونسح ان مص ذاذاودلتقلا اونسحأف علتقا ذافئث : لك ىلع نات الا بتحس هنن نا لو هسلعهتاىلذ

 7 ||| فس انلارثك ادي الا هذهريسغتف (ةينانثلا هلكىملا) ملعأهتتاو هتسيب ذحربلو هترفش مدح أ داو ةدعذملا

 أ ضئارفلا »ادن اسحالاو هقئاالا هلال نأ :داهث ل دعلا تاءاورلا ضع: ىف سابع نبأ لاهيا الاءده ره سف

 كفن تتام سانلل نت نأو ءارتكن'اكهتنادبعت نأ ناسحالا ودادنالا عل لدعلا ىرخ اذياورف لاقو
 | هما هن ةياور ىف لاقتو مالسألا كلا اريسضي نأ تدبحا ا رفاكتاكناو انانعا ذاد: زب نأ ثيبح ام :ومناكن أف

 ٠ |لاوقالا ف ناسحالاو لاعفال !ىفلدعلاب ىءينورخ لاهو هنق ضال الا نا>الاودمحوتلاوه لدغلا

 | | نكمل ناف لاملانمحرلا لص ديربىنرقلا ىذءاني او هلوقو ناس اوهامالا لقنالو ل دعوه امالا لغفتالذ

 - [|أ تامحرلاهلصاناوث ةعاطلا لع أ نا لاه لسو هنلع هتناىإ ص هنا لوسر نا هب أن عل _سمؤل زل ىورءاعدلاف
 0 ل ءاشسفلا نع هه وهل وقو مهماحرأ اواواذام هددعرثكمو مهلاومأ ىغتف ارا نون ذوكمل تيبلا لهأ

 0 ركنملا امو لعذلافوأ لولا ىف تناكمأ وسو ةريبكو أ ةراغص تناكأ وس بون ذلا لك لبقو لضملا لمقوانزرلا
 0 نأ لاقو لظااوربكلا لةف ىئبلاام أو ةنسالو ة عد د رشىف فرعن الان ركنا لاو ىلاسغت هللان رفكلا هن السقف

 || اذانيعمئشا نيعماظفاريسفت نسحامناو ةرثكاضيأ تامهملا فو ةرثكت ار ومأملا فنا لعاو كش ىلع نت
 | ”رسدضاذاف اد سافرعسفتلا كلذ ناك ةلامللا هذه لصت ملاذا امأ ةبسانم ىنفملا كل 3 نيدو ظفللا كلذ نيب لصح

 را
 لدعلا
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 ؤ اذهب انسخ ام ىلءهقتدخلاو نائيرب ةنعهلوسنزو هنئاو:تاطمشلا نمو ىنف أ طخ كيناو نونرلا نءاءاوص كي ناف |آ ئ

 || ىلاعت هلوقي دارملاو نورك ذتيكلعام كظعي ىلامعت لاق نادل كالا هنا ناس الا ولسضفا!نم ع ونلل

 | ىلا هتدنا (ىوالا) ناتل سم هيو نورك ذئمكلعل ةئالثلا هذه نعهمهنو ةثالثلا كلب ىلا هته سهأ م طم

 م "يلو شعور . الاهذبم هقدر أى * لكل اناس باّكلا كلع انلزنو ىلوالا ةن< الاف لافامل

 * يث لكلانامدت نآرقلا نوكب دارملا نا ىلعاهسن كلذ ناك ثالثلا هذه .ر نعىبلاو |
 أ نالاةسدقلا ةللعلا حاورالا جمان نمو ةكئالملا هز نم سفئاارهو-ّنال كاذك ةقيقللا ىف ىهو | |

 ةبهلالا فراعم اءاهبقرت ةرئىجلا ىهام هللا ضأ ىلا ةثالثل ا كلف تاقلعتلا نءابراعاملاخملاسعلا يدم

 | ةرواحمو صدقلا تاىذا ارممو سمغلا لاع ىلا اهمؤرت ور ىلا ىهلاسعالاو فراعملا كإةو ةلادلالابمعالاب 3

 ١ تاداعسلاك إ::نءاه دصتىتلا ىشاهنع هللا ىمنىّتلا هن ةثالثلا كلو نيااعا|برراوج ىف نيد رقما ةكتالملا ظ

 لكىل_غهمندقف ةثالثا اهذلاهنعىن متو ةثالشلا كامب لمت هقبا سما لة تارمسللا كاتيزوفلانعامم ْ
 هيالاىعكلا لاه (ةيئاثلا هلكسملا) : ةءامقلا ةصرعأ دبم ىلا دلاملاعنمنورفاسملا هلا جاتحامأ]
 هعرتتعانع مهاهنن فيكى اغتدلا (لوالا) هوجو نم كلّذوءاشمفلاو رولا قلكال ىلا هتهنا ىلعلدت |

 | ولغف: نأ ىرمأب هللا لاق 1 هل اكناكل اولاعا سعال ناك و لون يف لمص دي رباسع ىهنب ف دكو مهيف | ١
 | هنا (قاشلاو) لفعلا ةييديىفلطا. كل ذنا مواعمو مكفاةةلخ لاعفأن ءم اه ومكمف هقلشام فالس | ||

 أ ىلا هناولف ئَءااوركنأ او ءاشعفلا نع ىو برقلا ىذءانياو نانسحالاو لدعلاب هاا ىلابعت |

 | نولوقت ل هلوق توتو مكسفا آ1نودشو كيان سانلا نو سأتاهلوق تحت ل_دا اها فام هنا ةثالثلا كيت || ْ

 ىترتلا هئمدارملا سل نورك ذتمكلعل هلوقّن'(ثلاثلا) نولءفئالاعاولو قت :ن؟هقادنع اتقمركنواعقتالام ْ ظ

 ظ هتعاطاورك دن نأ ةدارال مكظعي ىلا عت هنا ءانعمنوكي نأ بح وخىلاعتدللا ىلع لاخم كلذ تاه ىقلاو | 0

8 
ْ 

 لدعلاب مي هتناّنا لاقو حكرصول ىلا عتهنا ) عبارلا) نلكذاع نم نامالا ديربىلاعت هنا ىلع لدي كلذو |

 ءاشسفلا نع ىو لامعه تمدسلا نكيالوهتحتسيو تسمي كلوش 400 |

 زارتخالا نمو هكرت نم هعدمو هنم هدار أ و ىنأ مأ اشديعلاىف ةثالثلا هده لك دوب هنكلو ىئئلاوركنملاو | || ١

 ظ لعف نءانمل اعّم هناك سس هنوكىء ل د, كا ذو بيكرتلاو مظنلا دانسفو :ركاكر لاب هلع دحأ لكم كش هنع |

 تابغاشملا هزه عفد فدقعملاو هنعباوملا رمدقوريثك لالدتسالا نم عونلا اذجّنالبعاو مايقلا | ا

 ةئددلا له أ نم نومك. ا قفتا (ةثااثلا هلكسسملا) لعأ هللاو للعلا لااؤ سو ادإا لاؤس ىلعلد ايوعتلا

 ناطنعةرامعرك ذتلاّن اوه لعل ل دلاو دبعلا لعف نمال هننا لعف نمءامشالا ذن نأ ىلع ةلزتعملا نمو | ٍ
 لصار كالا كل ذذروعشتل ناك افدوعش هيد نوكالو أد وعش هيد وكي نأ امابلطلا لاف ركذأللا | |!
 الام لاح نمعي هلا بلطلا هيون ال هثيعب هيلطي فيكفروعش هيد ن كيل ناو هليصدت باطيال لصاخاو |||

 ًادنعولا اذه نَمدوصةملاَناءانعف تو رك ذتمكلءاهداوق 3 ارضا دهوتملا الامل ارو صدم هايعإ هيعدوكإ]

 جيدا رع دعو دم هلع نال تكل راع

 اوفو اوذوأو)انعت هلوق )ع هللاو كلذ هنمدي تكلا «7 هلا لع ل ديال نورك نت كلل امو تأ ىلع اناص#أ ب | ظ

 نواءةتاممل_هبهللاّن ا المفك م يلع هللا ٌملعج دقوا درك و دس عب ناعال اوضة الو ده اعاذا هللادهمب لل

 نءىرأ ىه هما نوكت نأ مكب الخدم دن اعانو ددتاب" اكن ةوهدعب نماهلْزغ تضقن ىلاكاووكنالو ||

 تارومأملا لكعجا1ىلاعتهنالءا 0 وفلتذع هفنك ام ةماسقلا وبمكل ننسيلو هللا موا امنا ةمأ | 1
 0 لالا, قاما ماسقالا كلَ, ضعب هب رخل هى رك ذ لاح الا لمت ىل_غنوالا دن“ الاف تامونملاو ]ا

 | (لئالا) اهوجو هشلادهمي وقرب 7:ىفاوركذ (قوالا هل لا) لئاسمتب . الا قودهعلاءاقولاد |
 !ش | يذلا نافوقل مالالا ىلع لو هيلعدلا صدقا لوسرلةعيبلا ىه هللادديعف ان كتضباا بحا د لأ

 | اهقبث و دمي ىأاهدبك و ودع ةعسلان امااوذقنتالو ىأء_مدأق وق هللا دبهللا ن وعباس اكن وعباس
 7" يميور وسم سسسسسبس



 فنيفللا : 4

 1| 1 :وضعلا كاد قب ةداحلا كل: تءطقاذا امأ ذاذتلالامظعف ساسحالاةةشو ةّونلا لامكص | ظ

 [| ناكفهمف ةبغرلا لف دف عاهولابذا ذتلالا لةرف هروعش ليو هس فعضيو باص: ف ماسح الار ابعيليلا 1

 .[أ ل لا عاما وهشءاضق ىلا ناسنإلا ليمريسي ىتح ةذللا كال هلقت ىف ايعسن اشلت ا, ت هأ اننا ةعب درمشلا |
 1 ( ةيوناملا هيلا به ذتام ىلع تال“ الا عطقو ءاصخالاف عبطلا ىلع ةيلاغ همفةبغرلارم_هتالنأو ل ادتعالا

 أ روظت ناتي ناستال وهطسولا لدعلاو ةذللا كنتي وةنىفةغلابمةدللا كإ:ءاقياو طارقا هال موهذم ِ

 1 | تماهلدعلابو م-هاوقثر وهشملا تاماكلانموىللاوخالا عسجىف ةياع رلا بحاو لدعلانا'هلثمالا هذ مب

 | ةيمكلا بسحيديزا اهضعب ناك لب ةثذاكتم ةلداعتم نكت لول رسانعلارنذاقمنا ءانعمو ضرالاو تاوهسلا

 ل ابطل باقثتو بولغملا هوو بولغملا ىل_عءبلاغلاىتوةسالرخ الا نمةسفمكلا بسعو
 ظ ظ : رح اولاعلا اذه دنوضسلا تمظعل نأ الاوهام «لقأ ضرالا ند سعشلا دعب ناكولو بلاسغلا مرد |

 || لما اذكو ماعلا اذه ىلءدوهباودربلا لو ّشسالن الاوهام دي زااهدع ناكولو لاسعا!اذه ىفام

 || ناكلأ ن الاوهام دي زأ ن اكو لانهتمدنس اولا نافاتطب و اهتعرتس بنتا مو بك اوك تاكسي دامت ىف
 ||| تماق ل دغلابو مهلوق ق دص ءانرك يعزل بسملة يريراق لا ملا ن٠ لابس تال الاوهام صتنا
 1 لدعلا ىلع ةداب را نا لعام ناس الا أو لدعلا ةقشح حرش ىلا ةرمدت# ةراشا هذهف ضزالاو تاوهساا

 ||| تابحاولا ىلعةدانزلا اما ثابحاولا» 1 ادلب ير الي تاواو جا "زير ح وكيدت

 3 ||| بسكو ةسكسلا بس تاءاطلاءادأىف ةسغل ايملاف "لابو ناسح الا باب نمكلذوتاعاطاضرأ بهذ

 : | ناحالا لا نانسحألا نرلسو هيلعهننا ىلص" ى' :لا ل سام ليربج نا هملع ليلدلاو نابسعالاوه ةيفكلا

 . [|| ىف ةغلابملاب هناك انلقناسسح الاءىعملا اذه ىعسملا ولاق ناهد ارب هناف ءارت نكت ناف هارت "اكشادنعتنأ

 . ردقلا نع ةزابع لدسعلا نا ل صا طل اوه سف ىلا نسحلا لعف وريث !لصونو هسفن ىلا نسم ةععاطلا ٌْ

 | ةيفيكلا ب سكو ةممكحلا بسب تاءاطل اكلت ىف ةدانزلا نعةزابعناسحالاو تاريمملا نم بجاولا أ
 اوهاذهن ونرلاوتيدويعلا تاما-ةمدوهشىف قارغسالا بست وفراوصلاوىاوبدلا بسحيو ْ

 11 ااا وول او سوما د كي نانفنالا

 | هناصسس لا مرحالمح)ا "لصاهاجأو اهفرشأو ةريثكمانقأ هللا قلخ ىلع ةَعفشلانارهاظلا نمو هبا لح

 1 ول وقلالمصفتاذهفىلرقل !ىذءاتياو لا فركذل نمد رفا
 أ ةعبر زآىوتدي رشلا سفنلا ىف عدو أ ىلا عت هنا لوقف ىئبلاو ركنملاوءاشمفلا ىفواهنعهلثا ىنبمت ىلا

 | ىنعاةفبازلا ةوقلاءذهو ةكملل|ةلقعلاو ةمئاطسشلا ةممهولاو ةبعبسلا ةيبضغلاو ةمعهبلا ةيئ اوهشلا ىشو

 1 | ءاورالا تا نمو ةلكئ الم ارهاوج نرمامنال ”اهيذهو اهييدأت ىلا ناسنالا جاتسال ةيكلملا ةءلقعلا
 ا لأ ىوذةن اوهشلا ةوقلااما لوالا ةثال شل ىوقلا كات بيذهتلاو بيدأتت ىلا جاتحلااهناديولعلا ةمسدقتلا

 ا | انزلاى مييلاعت ةءايرتالا ,مدفلا سءانصوصخم ع رثلا اذ_هودنن اووهشلات "دل! لبيس ىيضراما

 00 :رم غنملاهنمدارملاء اش دقلا نع هه و ىلآعت هلوقف الدسءاسو ةدشح همساف ناكل لاقق تاع
 00 د ذلا لاسبا ف ننادبأ ىهف ةيعبس|ةمضغلا :ٌوقلاامأو ةعيرمشلا نذا نعةجر اهناةن اوهشلا تاذللا

 || كارفالان غةرابع : كان ةلاملا كلة نوركشي ساسنلاّن اكل ثالو سان ارئاسىلاءاذيالاوءالبلاو
 ” للدلا لفالوت مالا ف ىدتاد ىف اطمشلاةنم»هولا:وتااامأو ةمدضغلا ةوقلاراب ؟ىفلصالل
 ا ' | عقرتلاو شانلا ىلع لواطتلااالا ىتيلل عمال هناف ثلا نم دارملاوه كلذو مّدقَلاو ةسارلاراهظا او عفرتلاو.أ[|
 : : 0 اذهىف بئاعملا نمو ةثالثلا ىوقتلا هذهلاوخأ ىلع ذم طخم هب الدلا طافلالا هذه ناانرك ذاعرهظت مولع

 ظ هللاو ةسهولا اغالعأو ةسضغلا اهطسوأو ةناوهشلا ىف ةثالثلا ىوقإ! هذه سخأ اولاو» القعلاّت نامل

 ْ | ةوقلا ةحتتوهىذلا ركملابغةيئا وهشلا ةَوَقلا ةصتن ىف ىتلا ءاشفلابأ دف بئرتلا اذه ىارلاعت
 | الهلال .ةهريضف ىرطاخو ىلع ه لا لصواماذهن ةممفولا ةّوقلا ةميتوع يذلا بلاي ةيضغلا :

 م ب ل ل ل م صح 2 ع م يمس نع 00 سس رس سس م سس

١ 

 ا ١
 ا

 ا

| 1 

1 1 

 بسسم دما

03 

3 

500 

١ 

 ا مس مسلم اممم ممم ملمع م يحسم مس دج
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 مس اء تعدد وتحس بينو هوي 7 010 سا نزال

 ب ا ب جب

 نا

 ا . حس مس حس سس سس ضحسم ل سلا ع

 ملفنا مكتافاهدمك ودعب نامعالا اوضقنت لذا ال و! سدضتا ءايل ا سن
 نوذختت ىلاعتلاه مم ايثاكنا هلم : هتضقن مكس الف هتمكحاوالزغ تاز ءىّبَلا ةأرملال ثم منك كلذ

 وهل .:بمع هل داملكجياجزلا لاق هنانفناو غلا لغدلاو لبشدلا ىدنساولا لاه مكشدي اخد كام | ِ

 ةعارم زر ىه هما نوكتن ا لاق مداسف ىلدعئ ثلا! ىفلخ دام لخدلا هريغ لاو لش ددسفو لوشدم أ !

 لاف فرششلا فو ةْوداافو ددعلاىفنوكتدق ةدانزلاهذ هو دازلذاوهر ئنثلاايز ئمرثك ١اىأىرأ
 ءالؤهن وفلاحيو نيلوالا فلح ن وطةئف فرشأو مهنءز -عأ ناك َنمْثَو د م ءافللا َن روفلاخا واكدماجم

 بسب مكب الث دوكتاعا نود 7 اءانعم نوكت ناهلوةوكل ذ نءىلاعت هند مه اهنف زعامهنيذلا
 لس قو اهفتسامكتم دخ د كابا وذو ةف فرنشلاوةوتلاوددعلا قةتت نم برام تركت ل 5 ١

 لاه م ئرخا هان ءةراكل او هوما !ىفدي زاَةَماّنا سنسر مكس الخ ديكتامعانوذختتا ااوراكنالا

 تت

 ةما.قلا مون مكل نايدنلو ىهنلاو سعالا رك ذم ةندقو مك اهني و مم أب اعكأ بتال 1

 ىلامتهلوق «لءأ هللاو باّةعلاو ناوثلا تاجر د نم رطبا لطبملا نم ازيقف نول هسف ينك اما

 ملا ( نولمعت منك انعّناشستلو ءاحدس ن ءىدهيو' اين م "لذي نكلو ةدحاو هدام ؟لعط هللا ءامولوز أ

 اذه ىلع مهءمج نأ ١ ىلءر داق ىلاعت هنا ناب: هنأ هضشنع ردو دهعلابءاق ولان اعلا ا1ىلاعت هنا |

 ةلزتمملا|مأ ءاشدنمىديوءاسشي نم -لذي ةسهلالا مك هناصسينكلو نانعالا با وبأر اس ىلءو ءافولا َ
 لط_ كلذنأ الا هنلءر دتارف كحل اىلاوأ ناعالا ىلا مهتملي نأدارأول ىأءانملالا ىلع كل ذاولد مناف ا

 لضٌتف والا تقلخ برا!لافارب رعت ا!ئد_حاولا ىوزوةريشك ارا رح ثرركيدقةرطظانملاهذسهورهاظ |

 لاقفاثلات هداع أفاذه نع ضرعا لاقف ام اننا هداعأفا ده نع ضرعأرب زعالاةفءاشتنمىدجموءاشننم ١

 | مهلا اوس تاكل ىلاع :هنلا قاخي دابعلا لامع ؟تناكواف نولمعت منك امعّناتستلوم دعب لاق ىلاعتهناءانجالا | 1

 مدقلزتفمكش الخ دمكناعأ اوذضتالو) ىلا تهل اوةللعأ هللاوار احق مسسدق هنعباوللا واتيعابتع

 تااللق نع هللا دهعباورتشتالو يظعب اذسءمكذو هال سس نع مدد صا:ءوسلا اوتوذتوابتورثدعب 1

 | نسحأب م هر اوريو نيذلا ني زحأو قانهللا دنعامو دف .ى دنعامنولعت نك نامك-اريشوه هلل دعام :

 نسخ اي مهرجآ وني زحضأو ةسطةانح هنأت نمؤموهو تاو ارك ذ نم ااص لسع نمنوامعياواع ام ظ
 ردح قالطالا ىلعناعالاو دوهعلا ضن ن ءّلوالاة با الا قرذحال لاعتماد ءا ( نوامعباوناكأم

 مزلالاو ناميالا قاطم ضةننءربذتلا هنمدارملا سلو مكتب الش دمكنامعاا وذختالو لااقفي الاءذه ىف
 نطن نع باطل ادهبنييطاخلاماوقالا كاوا ىسهندارملا لب دحاو عضومف دئافلان ءىلاك تار ب ركسلا ؤ

 هللالوسراوءب انزيذلا هن هن الاءذه نم دارا نورسفملا لاه ى عملا اذهلفاهياءاومدقا ةص وضم نامعأ |
 هاو لبق دهع ضني ى لي الاهتورث دعب مدق لزتف لوقوع دعوا اذختال ءدهعضقن نع لسو هيلع هللا ىلص

 1 ودع مدق ل فوكو ىلا رشو هن ناسعال ا ىلع )سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر دهع ضان ق ملف
٠-5. 

 ةيلاعلاتاجردلا نعطقس د ةذمالسالا دهع ضن نمَّناف ةمعتدعب ةنمتو ةيفاعد هبءالب ىف عقو نم لكاركذي ( |

 نم .دساعأ دمام باذبلا تامرسل وتوت فاست ةوقاتحي لت ل ياا زايلا داع 1

 لامنريزحتلا !ذهدك أممديدش بامعو مظءءوسهنوقوذت ىذلاءوسل كل ذ ىأ ميظع با ذع مكآر اوهنا ل يدس

 [/| نولعت منكن ام كلرشوه هللاد_:ءامئاالا اريثك تاك اواسندلا ضرع ديري ال اقانع هّسادهعتا ورتشتالو ْ

 ||| هللاءتعأ ىذلا ّنالهملا اوتفتتالفانندلا تار ريْج نما السلا دوءْضة:ىلحع متدجو ناووكما عي ْ
01 

 ع لا اء 77 هس 7 املا د اي يي 2 دمع ا سس

 0 ار 2

 ظ وهف هانا لوقام أو ف يلاكتلاهذهىف مهراسشن ا ىلا مالا ضوفو هدلام هلام مويالفشلكدلا | ظ

 ا 3 الا هذه يتق ئبا لاق (ةسمالأ :لثسملا)ةدكؤملاحام اكن اهلوقّنا (ثلاثلازانتاعسنا هز غءتاعحأ #

 [ةخعم 00 ةئيشا هذه نمدار 1ث ا ىلع لدياسمو ةلزتسملا تلاه وبنلا نمكلم«اتوعالاواذهنع ضرعأ ||

 ا



 1 ا

 ١
 ا
َ 

 ١
0 

 ا
 ا
 أ

1 

 ا لاتؤ دهعلا نمنغولاو نتابع الاف هراشانناسستالا همزتا هع لك هنمدار انا (فانلاز هقلا هللا م

 0 .دارملا مصالا اوت (ثلاثلا) ىلاعت هلل دوعل اامنافا ارذاكو أ ناك السم دهغت ”فودهري دهاغ٠ ا

 1 اامنالئاقلا اذ_هلاعو هللا نيهلاود: هللاد ع (مارلا) ق-نملاوالا ىف هللا ضرفامود اهلا هئم ١

 ( اريخاهرتغ ىأرو نع ىل-_عتفا- نم لاق مالسلا هسلع هلال هفالخ ىف حاصلا(: نكي ملاذا نيِلام» اولا تدع

 1 ةاوتقع ءافولا بع أ لك لوانتت دسهملا ىضانقل لاقت (سمادلا') رغكمل مريخوه ىذا تأيلفاهتما

 ١ |: له مصبأل كاذلو نيدلا نمي وجو ىلعتالدي انوا موز دكوأ عمساو لقعلا ةلدأَن ا مولعمو

 ىلاعت هنالوةي نأ لآ اةلوءاقولا ف الخ هم ب دناع رو نيه اف كاد مج ويف زلاتغنالااوريسؤنلل نيالا

 1 هسفنز اش اب ناتسنالا اهمزتلن تلاد تلا شتتغن وكينأ بعا ذهن متدهاعاذا هقادهعبا اوفوأو لاه

 1 أ لاق ىلانعت هنالو اريتعم ىذانقلا هرك دىذلا عملاق يبالذةسسو ىقعملا اذه ىلءل ديت دهاعاذا هلوةثال
 ؤ 1 ءاضيأو لوسزاو هتئان نمآن وف ةدراوةب الانا ىلعل دنا هو اليةكم كلغ هللا لع دقو هن الارخ ىف

 ْ 1 دمع نامالا اوذةتالو كل دعا هل وقناكذ «باعه:طجولا'ال نيعلا ىلع دععلا اذهل عال نأ بج

 34 ةلرثلا نع ىلا مزاتسسي لعفلابممالا الأ راَقَتم ضقنلا نم عنملاو د. وعلا. ءافولاّنالارا نكت هدفك 7
 ١ عاونأ لوا نا لءاه تو ذلاب يملا صخ قاتلا منيا هنت ل خدة ماعدهملا ءافولاّت ال مقاذاالا ||

 لخديوهراشخاب ناسنالا همزتابام ىلعدهعأأ| اذهل مع نأ ىلوالا لوةئاذه دنعوتياعرلا بوجوت دهعلا

 أت تارو ذنملا نمتامزتملا ءافولا دهءو داو هع ه مف لخدنو ةلومثرب و هاب نانجالا ىل_عةعتابملا هسمق

 (لوالا 0 ثءانماهدتكو دعب ناعالااو دقت الو هلوق فو نيمأ او فالس اه دك | ىتلا* ابسشالاو

 لاه (قانثلاثصلا) اهنملدب ةزههلاو واولا ل مالاو نان دج ناتغلت دك اوتدكول ار جاجزلا لاه

 دعنامعالا اودةئتالو لاه ىلاغعت هنا هلع ل1 دلاو سومغلا نبأ ىهوغلا نيم هللا هجر ةفئت نأ ب اصصأ
 نوتفلا لع و تنلاو تال الراهن يغ لك نوكين بجو ناممالا ضةن نعال" الا هذه ىيعفاهذك و وأ

 00 ىهوغلل معنا ىلع هن ال ا هذبم ىدححاولا جحاو نامعالا نءنر كح النأ تود ثاالساو يال ةلباهرمغ
 : دقعلابو معلا ةدك وما ناسعألاا ني :قرفللا هدك ودعي ىلا عتل اها ا لاكمتتاو ىلوو هتلاوال برغل لوق

 3 نااننانالنض.هنمل الخد ماعاهدسك و دعب ناعالااوضةث”الو هلوق (ثلاثلا ثحلا) نيفلاوغاَرنب و

 7 لاا واو هذ هالفكمكل هللا حل هدقو لاه اهضق:زاجنامعالا ضقن ف حالصاا ناك مهنا لع لدرتا

 المفك هنا للعب دق هن دوب نوزع ورع هلباآ ٌماعس دقوا هوما ال يأ

 | تواعقتام ىلء مكي زاكفدارااو برهرتو بغرت هيفو نولعفتامل_هيونتانا لاه مث فاخعا كلذ ب.دب ءافولاب |
 ري تكن ناك ونركتالو لاهو نضقنلا مب رحت وءافولا بوجودك | ىلاعت هنا مثترمشف ترش ناوريفنارشت ا |

 | سي رق نأ ماانبنا( لوالا]تالوق هب همشملا ف (ىلوالا هللا ) لام همقو ان'اكنأ :وفدعي نما هلزغ
 | تمرأو تازغاذافامر اوجو ىه لزغلا لزختءاقج تناكوءارعج بات لبقو ةطدر لءقو ةطبازاهل لاق '

 أ فرص لائءالا دصقلاَنالنممعتل انو دم دولا لئاايذ ار ات (ىناثلا لوةلاو)نإ زغاع ناتةنل يجرم ٍْ
 000 ”لعملا)نيمعَتلا نود نم هب يكل ذوانس>- ناكاذا هنلاءاعدلاو اصبق ناك اذا هنعفاكملا ْ

 وهو تكن ا هدخاو ىرهزالا لافان اكناهلوق ( هم ةئااثلا 'هلثساا) اهلمفو ا ماريا, لزغلا ةوقدعب نمىأ ةوقدع ْ

 1 ثالث تشضنو ةمربلااهط و.خ تنكتو اهتعطق ةصسنلا تمكحا اذاف ميسي و مربي رعشلاو فوصاانملزغلا
 هماك-ادعب هسقناذا ءدهعنالف تكن لافي يسوق !رككلاَو ةملإ تازغمفوهاا,تاملخو طولا ْ

 1 0 رلالاع (الؤألا)٠ وجداناكنا4 وق باستا ىف دما لإ هعبا) همل ما بيشوسلا اهبش نكس _ٍ :

 : ظ ل وعقمااكن اىدجاولا لاق (فاشلا) ردسلا اكن ةوفشركيف كفر دصمال اردو تكبح

 : ظ ماكيااهلزب *ءتضق :هلوقانههاذكفع ار[ راابغا وسب نسيب ازا يرام ان رياك وج اكن“

 ل ياا لل سال مم سم ا ل + م

 مف ا
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 أ (اهيناث) ءاقشلاز نزح ا دنأن كف لو مال هذه فرهزالف لهانملاامأ كلذ هتلصم 00 ا َ

 | نالاهب ضرب اهعوقورر دقت ىلعو اهعوقوردقيو نما بئاضملا عا انا قرشصتنم ادب نةوملاث] 0

 | فراعملا كلن ءالفاغ نوكي هناف ل هامعا فالخج اهمافعتسيالاهعوقو دنعف بجاو ىلا هقلا ءاضقامض رلا || 0

 ٍ اقامت هللا ةفرعغمرود ج رشنم نموا بلقنا (1هتلانو ) هسبلق ىفاهري ًاتمظعب بت اهلا ع وتود ا ا

 00 اناا لاو- بيش ةعقاولا نارا عستي ل فراعملاهذهنماوامناك اذا باقلار | دال
 : نا (اهعبا 5١ انئدلا تئاصمتدنةقا ل زيا واعريسر م رحالف قافتا 5 ةخردخ ا لع آخ ْ 1

 1 لعالم اهئادقفي هئواجنادجوو هحخرق ماظعي الفةسيسخ ةينامسل اةام1 اتاربسخ نأ راع سما ل
 نضؤملا نا (امماخو) ما دقفي هغوأ مادو هحرفمظعي مرح الفاف رباغت ىرخ !ةداعس فرهدال . 1 ها

 ناك امنا لاو هنملا هرب نس لستم الق ةثاواهرتغت الولف بلقتلا ةدد :نسريغتلا ةمحاو انندلا تاريخ ن

 ب اواضي أن وكي هل اهاوصو دنعف هتدهام لدي" الو هنةدشس بلقال الدبل هاوصو دنع هئافريغتلا ب |

 هدف نعالفاغنوكت . هتاف لالا فال انو هيلق ىف هل ييقبالو هيلع هبلق ل ةاعلا عسطيال كل ذدنغف 5

 هدنعءالتلا ماظعيو هب قتيلا رزو كرف دن قر دا وشاملة ناهناسيو لع ديظ طق فرامل |

 :اذخلاانزساذاهكاذهرفاكلا شيغن هتمظأ فراغا نموا شسبءنانا دى ةيفاكشضوو بو هذهف ا

 لرلاو)ببقلا ىف لظتامغناةسطلا ةامطاءذه نا ىدسلال اوقودو (ىناثلا لول او اندم ىف اأب ةريلا |
 هلوقهملع ل .لدلاو ةرخ "الا ىفالا لصمال ةنسطل |ةابللا هذه نارين دمغسو نسما لوقوهر: ( ثلاثلا | | (ُ

 كلذ هبز ىلا لصي نأ ىلا قايحدكلا اذه نانيبف«هسقالخاعدك كب , رىلا داك ك ناناسنالا اهي ايىلاعت ١ ظ 1 1

 كاوزالب : كإمو نص سالي ةصورشفالم ى يعوَتس روم الغ ةانحاملالف ةئلسا ىف ةيمطلاةامط نانا .امأوءانلقام | :

 مهني زملو هلوقبةيتالا مش يلا عت هنامن ةاملاكلتالا تسل ةحبطلا ةاملسا نأ تدثف ::.ءاقدالب :دانعتو | 1
 هللاذعتساف نارقلا تآرقاذاف.) قامت ةوق لع [هاو ءنيسفتق رسالقو نوامهرأ ناك اناس مهرجأ
 هنولؤت نيذلا ىلءهناطلساعمنا تواكو تن م مج د ىلعواونم [نيذلا ىلع ن اطل سهل سدل هنا يحرلا تاطنشلا نم

 دشر أن ولمعناوناكأم ندح أ: مهرخ أ موني زكاوذيا الاذذه لبق لاق ىلا هتهنالعا(نوكرعشم هيمهنيذلاو

 ميجرلاناطيشلا نم ةاندغتسافنارقلا تأرقاذاق لا ةف سس قاسولا نع هلادعأ صاخت هن ىذا! لمعلا ىلا

 ١ ةرق ةليكد.ءاس الا قحت ىف ىت- بلقلا ف ةسوشولا» املا ق عاسناطشلا (ىلوآلا هلئسملا) لئاسماا الافو

 ةعئامهللابةذاهتنسالاو ةتشما قناطمدشلا قا أى فاذا الا "ىنالو ل وسر نم ك.ف نمانلسدأ امونلاعت

 مهاذافاوز 2 ةمناطشلانمافت ذااوقتانيذإ'ّاىلاعتدل اوةلدادب ةسوسولاءاَقثلا نمناطمشلل |
 نغةنوصم ةءارقلا كل: قت ىتخ ةءا رقلادنغةذاعتسالاب هلونر ىلاغث هللا ره بسلا اذهلف نورصيم |
 ظ هيدازملاْأالا سو ةسيلع ةللأ ىلص لوس راتاظخ نكرقلاتأرقاذاف وق ( ةناثلاةهلثملا (ْ ةيدإلا |

 (ةثلاشلا هلئاسملا .“ اهبدوأل وسرلارتغف ةءا ارقل ادن ءةذاعتسالا ىلا احاة# ناك ان ل اوسرلان أل لكلا
 نهذةملاو تارقلاةءا ارقدعبة ذاهتنالا نا ىلع لدي هيأ الامه رخاطت بيةعتاهق اذ ءتساف وقى ءاقلا ||

 ًرق اذا هناةيف ةدئاغلاواولاعتدو دو كلامو ةرب رغىبألوةوهو ىدخاولا لاه نيبال وة ةناسعلا نءةعامج

 :ءارقلا باوثطبهت ةسوسولا كلو هبلق ىف ةسوسولا تعقو ةذاعتسالا,ت أب )نافايظعاراوت هب قدتسانآرقلا

 ءالع نم نورثك الاامأ طابخالا نغانودهءاباوثلا ق وسواسولا تعفدناة“ارقلا دعي ذاعتسا اذاامأ
 || نآت درأ اذا ةنآلا ئههاؤلأافو ةءارقلا ىلع ةمدَممةداعتسألا نا ىلدعا وقفتا دةفنيعباستلاو ةنابمتلا
 | بخأتت ثرفاساذاوهتامسب لقف تاكا ذا لم ءارقلا هعيذعم سا ءانغم ساو ذعتساف نآرقلا ارق

 نا َتنئاملاضيأز اول_غءانت ةالصلا ىلا ماي متدرأاذأ ىأ اول اف ءالهلااىا ميا ذ ىلاصت لون رشا

 | اذاالا' "ىنالو لؤسز ند كلة ن *[كنترأ امو ىلاهتهلوق لد هادي لورا ةءارقءانث اف ةسوسولا لا ناطبشلا | ْ

 1 نورث غتر ءازقلااهنع ةذاعتسالاب لورا نس أن ىاعت ئارحااتلان نو هثينم قناني شلّولا قحباألا
 _ 0 سس 3 .
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 ١ َ جنك نامالمإلا دهم ضقت ىءاننالا فن دتام لدك اوف ًاوربسش مالسالا قبعءاقملا ىلع ىلامعت ا

 1 : | هنود امريخ هلنادنءامّأ ىلع عطاقلا ليادلارك ذمتةرخ“ الات اريخب نيبو امندلا تاريخ نيبت واهلا نولعت |

 اسندلا تاريخ نأ, ده انش سدا (لوتالا )نام < هيفو قابلت ا لنءافو دفن مد:ءامل ا ةفامضدلا تاسط نم

 ١عطقنملا ا[دِه َتاهيلع ىلا دااو عطقتملان هريخ ىقايلاو قارا الا تاريخ نا ىلع دىلةغلاو ةعطّقنم |

 || عطقتبس هناي علا فاي رش انلاءارمخ ناكدنا انلق نافاس حام: داربخ ناكو أ اهني رشامااعا ريش ناكمنا لاقي نأ |

 ةمسعتلا كلت توكو نزطساو ةريسملا مانعتاهناق عاطقنالا كلذ لوه-لاحامأو هلوض- لاح اصغتم هل هج
 4 | ةعطقنملا ةمعنلا كلن ااذلقناامأو اهيفةبغ رلارتفتو اهتدن م لا فاه صغأي ٌكِلَذك َة هل رمشلاةلاعلا

 3 ]|| يلا كلذ نم لذنأ نوكينأ بجو مئادلاريسان كلذّتار هالغلا نم انم-هف ةسيسحللا تأريدتا نم تاك |

 ا | لضفأ رع "الا تاريخ تا ىلع طاق ناسهرب قاي هللا دنءامو دفن. مكدنءام ىلاعت وق نااذسمبتدثف عطقنملا

 1 | لافو علمت :..الق اية نما لهأ يعن ا ىلع ل ديفا هلا دنعامو هلوقّنا ( ىناإلا ث ملا )امتذلاتارمخ نم

 | ناميالاو مالسالا عت ار مزتلاوقفهقامنمآاذان هوملاّنالعاو هملع ةجانا لاو عطقنم هنا ناو صن مهب

 1 هنو.ثدعب هْضقلإ النأو هنع عج ريال ن أو مازنلالا كلذ ىلعري هد نأ (امهدسأ )نا عأ هلع بعز دشاحو

 : ىنيئمْؤ ا بغرىلاعت هنا لوقف اده تفر ءاذا همزاولو مالسالا عي ارش ئنموهام لك فأنت (ىناثا و١

 1! مالسالا عْئا ف :نم هريمزتلا ام ىلع ىأاورهسص نيذا نب زجلو لاذ ومزتلاام ىلعرب ضل اوهو لوالا مسسقلا

 21 تانودنااب وتاحابملا, 2 أيقن م وا انال كلذو مهلاسعا نسحأ ىلعمي زى نولمغتا وناك ام. نسحأي

 نبذلا -نيزعلو لاه ذنولف تاحابملا لعق ىلءال باشي ت امج اولاو تابو دنا لءف ىلع هن !كاشالو تابحاولابو | ظ

 ]| ناك ام لكبناستالاوهو فال مسقلا فنين ءؤملا بغير ىلا.عت نان نول هياوفاكام نسحأي مهرج اوربص |
 0 مهوجأ مهني زضاو ةبط ة اس هتيمتاف نم موهو ىثذ اوأركذ نماخلاص لع نم لاس ماسالا ارش نم

 3 نس

 1 ديفئا.طاض لع نم هلوةىف نمةظفا (لوالا لاؤِسلا) .تالاؤستي الاىفو نولمعبا| وناك امنسحأب

 1 | دعولاريرقتىف ةغاابملاو تاريجتايدءوللاي . الاءذهتاباويللاد ىثنالاورثذلاركذ ىف ةدئافلا اه مومعلا |

 1 أ هذهلدتله (ىناشلا لاؤساا) صسصختلا م هول ةلازاو ديك ًانللان ابا ةجح رلاومركلا لد الد منعأ نم

 8 لوييتادوب فاط رشناميالا لعج ىلاعت ةنالرعن باوحلاو حلاصا!لم_ءللرباغم نامالاّنا ىل_ءدب الا ْ

 ع نا ىضتقي ”الارهاظ ( ثلاثلا لاؤلا ) ئنلا كلذ اغم'ئشلا طرشو باو'للاسسجومحلاصلا |

 ١ : لمعلاْث !ىلءل ديهرباريخ ة رد لاق م لمعت ند هلوةرهاطف ناميالا طرمشد رمالاد.فياغاطعاضلا ىلوعلا

 0 ةبيطلاةاسحلا طاصل لمعلا ةداق انا باولساو مدع عمناكو أن امعالا غم ناك اوسرتالادةءحلاصلا |

 8 نامبالا ىلع فقوتيال اق باقعلا فيفذتوهو ةبيطلا ةأيملا هذ هرب غرثال هتداغا امأناميالا طورمدم ٍ

 1| ةثالثهبف اواو ةرخ . الاف وأ ًاريقلا فو, ا دلا ىف له ة بطل ا ةامل هذه ( عدا رالاؤسلا )|

 002 مرمي متلو ه اوي هبقعأ ىلا هلا ليلدبا.دلا فل صحت ابنا برقالا ىضاقلا لاه (لوالا)

 ١ نعل اوطباعأ لئاتلو ءرخ ' الاف نو كح ام هدم دارا نا ةيشالو نول عن اوناكأم نيسحأب |

 13 | ىلعمسي ,زوعاما هنا ىلع هللامهدعو 0 الا ىف ل هام ةبطلاةاءطانمدا اَراانوكي [ ظ

 1| امندلافلدحتامنا ةببطلا ةاسكلا هذه نوكت نأ يدب ل قناف هدف عانمم!الاذ هفمهلاعأ ناسحأ وهام |
 قزرااؤه ل.قاهوجو هذا ورك 3 باوااو ى مام

امتو لالخلا لكأ عمدتلا ةدامع ل بقو بطلا الحلا
 : ل

 رو مز ف زراس نطاظدلات قلو ابسو دلع اق لع” .:لا ناك موس مول قزر لدقو ةعانقلا|

 5 1 لوة.نملوقو ىدحاؤلا لاق افافكدس# ل ؟قزر لعجا موالاوعدي ناك هنا لسو هيلع هللا ىلص "نونلا نع

 0 اديأن وكي هناف صن را امأو عن ذاقلا سيعالا اسنالا قد شيء بطال هنالرات# نساسح ةعانقا اهنا ا

 7 نا فرعالمنا (لاقالا) وجور قاكلا يشبع نم ببطأاسندلا ف نمزملاثيعتالعاو ءانعلاو دكلاىفأ 1

 ] نغم لولا رناكباودلا الا لعفي المي ركزس# ىلاعت هنا ف رون كا ينيق ا روت لدوشيا ان ا
 لا ا يت ا مم ا امسسسمما

 يحل ل مج مل ممل

 مس سرر

 0 دق



 اها
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 ١ | اضداو هن الان لزنت اك ةمسلان لزم ,دقمالسلا هماغلي رفن اشي ون , انالا هبا ل دال ىلاءث هنا ءاممفةلالدالو أ

 ٍإ أ دوق«لعأةئاوديقلمتلا عميق بكل راف حضلا مالك ةناكحاذهئاشيأو ب ا دم نوكتدق ةئسلاق ْ

 /نا# نيبم ىرعنالادهو ىمعأهملان نو دلي ىذلا ناسارمش هلبعيانم انولوق, محال سعت دقاو ) ىلانعنأ

 |هتلاثإب | لوونم زال نذل بدكم ىراشاما ميلابادعمهلو هللا م ميدوال هللا تان انونمؤدالنيذما

 دج ودى ةمتاهش نم ىرخا ةببسشةءاكح دنا الادذة. نم دارنا مل-غا ( نوبداكلام ١٠كئاواو

 اهدمفتس هنال تاملكل اهدهو صدقا هذهرك د ذدئامعا ادمن نولوقب وتكمل كاذو سو هلع هل لص ُ

 لعمل ىلا لسو هيلع هللا ىلص ”ىنلانب وكرم ا بسن ىذلا ارمشلا اذهىفا وفلتخ او ةنماواطعشإ و رخ آنا أ ن انم| ١

 لدقو ةبعس رنب ةبتع مالغ سا د< للدقو بنكلاأ ردي ناكو سعد هللاةد ىو ١ نب سعاع ىبل ديءوه لدق هن 1

 ةجم دو ةجمدخ لعب رضا دبع لوقت شرق تناكدرب د نا بحاض رشا 0 ٍْ

 || نالطسلبةو ةسورلاب ماك ةريسموب أ لاقي و ماعلب همس ناسإلا ىمعأ ىفارمدن ةكع ناكل #قو ادعت :

 هرم امال نا ا هوت |موقلا نا صا اوءايع-ال اذ ديد تى ةدئافآلف ةلهبابو ىبراقلا| 8

 ناسل لاه ن أب هنع باج ىلاعت هنا مث ه.ف ب ذاكو هو ىولااهفر ءاماهنا معز و هسفن نم اه در يظب هنا 1

 || لاماذادل- أود لاةب للملا ةغالا ىف .اسطالا عمو نيمم يرعتاسلا دعو سقاها قوقل 1
 منين وقابلاو“الاوءاملا خشب نو دلي ىاسكلاوةزجأرقو دم قالا نعلداءاللاةيهدئمودصقلا نع ٠
 هبمفدزي نمو هلوق هسءلع ل.ادلاو نآر لا ةغل هنالءابلا مض ىوالاو ىدح اولا لاهءاخلا ريس تس و*[ل 1

 الئامرشلا باج رفحاذاادط 4 تد١لاقءه:موالامآلا ىنععر و تحج ٍدقداحلالا ولاعب دايلي 00|

 نيدىلا نيد نع هلعلب [ءا كت نايدالا ع نم هيعشم لمآ تالدقلا تيودوظيودطل ل ك0

 ىأ ةلامالا نم ن ولع حاجزا لاقو لبملا نمنوا.:ءاربغاا لاق نيلية الاءن_هىداحلالا امسقو ربك |

 الإ محع ب.كسحرت ىلموملا تفلاوبأ لاقت ىمعأ هكَوقامأو ىحع أ هبل لولا نولمع ىذلا نال ْ 1

 ْ اذاءامعن ةأسعاو معأ لحر مهاوق هنمو حاسب الاون امأ اًدِضو ءافخالاو ماس,بالل برعل مالك ىف عضو ذ 3

 : قالصاومسو اهبسقن ىفام حصولال اهنال ةعببلاءاهعل او اقم او هر انتسال كلذب ىمنينذلامعونامعفيالاناكأ] ٠١

 الأ ت تازاءانمؤ باكا تءعامدهل وقامأف :رهمانال سمداان امهيذ هل بصاح ةءا ارَقاانالْني ؤامع رممءلاو رهظاا | ا

 قرسالاوهاذهث هوكشيام تازا اذاانالف تكس مهل وقك بلسلا هئمدار او فأي دق تاءفاو هتمع 0 |[ ١

 ْ نب دحأوءارغلا لاف ايمعاو معا مهن اسلب ماكي الو متغل فرعي ألن م لكى مت برعا! نا مث ةماكلا هذه 0 :

 || ىلعوبأ لاه مدع! نمدل_صأ ىذلا ىبعلاو ىمعآلاو برغل ن متاكناو مع هناسساىف ىذلامعالاىحيأا |
 ا قشناك هنال هغالا دايزاولاق مهنا ىرتالا غلا ن وأ برعلانءناكءاوس عصصغبال ىذلا معنالا ىدراقلا 7 :

 "ا اهافوارفك ةشأبا رعالاهلوقدنعءانرك ذ دقف هقاقتساو ىنرعلا ىعمامأو انبز .«ناك هنا عم ةمع ةنابسا ا

 هحو زير تاما ودم الا اظاقااريسفتاذهةيورعو ةئارع هناا برع لاقي ئن.الا هذه ىف جامئلاو ارنا 1لامت د ظ
 ال لبق هنأ اكو ظفللا ىلا ةدئاعلا ةحاصفلا نم هيفان از «ناكاسنانارقلاانلقاذارهظيامناهنالعاقباومطا || |
 لأ نأ ريدقتبف ةحاصغلانمهظافلاىاملازعم ناك امنانآوقلا نأ الا ىمعالا كلذنم ىئاعملالءّيهنابهأا] |

 | دوصقملا ف كلذ حدق.ال هنأالا لجرلا كل ذنم ى املا كالت هتب سو هبلعهقلا ىلصا دهن ا ىفنيق داصاون وكت( ١

 ١ باو ادن هاته قاارك ذاملو دوصةملا كا ذ ىف جدقةءال وترك ذامو هت اصفاا ارهم ناكءانمنانآ رقلا دا[ ا

 7 . ال اهذ هاا ناضع ًاريدسفت اهأ هقامهمدهمال هلا تانآ انونمويال نيذلاَّن الاقف د_.عولاوديدتلان هدرا |[! 1

 ْ ما اذعمولوءدعبنلاف كلذاو ةنملا قب رط ىلا مهيد عال هنا كا ذفق لسبقام ىوقأ ئذاقلا لاف رهاظف || 1
 نيباذكم مه:وكنيب ىلاعت هنا تر انلا ىلا مهقوسي لو ةنحلا ىلاهقامبيدهيالهظتاناسءالااوك رئتامل م تا دئارملاف || | ١

 :لئاسم هتفو نود ذاك مك كو اوذهتنا تان اءنونءودال يذلا ب ذكلا ىرتفياننالامف لوتقلا كلذ ىف

 م سستم ملا ةقياستا اهب تصدم 07
 300-0 هب ويحي هلع د بسجن تح ين” الانح تسضوع صح يح
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 .هحصسسخلا ةضاططم هلا هج سل 0 اح
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 هلال
 ت10 املا ربل < 7

ةءاوق دنع ةذاعتسالا بحت هناءاطعبهذم (ةعارلا :لسملا)ةذاعتسالا يدق دنع لصصصامنادوصقم ده ٍ
 5 ظ 

 1 مهني ف الخال هنالك ل ذكسل هنا ىل_ءاوقفنا اوةفلارئاسوا_هريغوأ ةالصلا ىفةءارقلا تناككاوسنآرقلا ظ

 1 ا ارقلا لا نك الصلا ريسغ ىف ةءارشلا لاح كل ذكو ةمضام هنالصف ةالدل ا ىف :ءارقل !لبقذ قعتل ناهنا ظ

 نال سنحلا هنا ب رقالاو سلبا لبق : 93 ”الاءذه ىف ناطم_كاندا رملا (ةسماخلاةلشساا) دك ؟ةالملا ف

 ناكون اطظبسشلا نم ةذاعتسالاب هلوسر م ألى لاعت هنا لعاو ةسو مولا ىف انس نيط ابسشل نم ةدرملا عسمل |
 | لةردقال هنانمب ومهولا ١ ذه ىلاسعت هلا لاز أف سانل انا دبأ ىف ف ”رصتلا ىلءةردق ناطمْسلِلْن ا مه وبكلذ
 || اذه نمّرهظيو نواكوتيمنم رىلعو اومآن يذلا ىلءناطاس هل سل هلا لان ةسوسولا ىلالاةلا

 ثاطمشلا ة هسوسو نع اظفحتلا هنكعال هناواةيعض هئوكن اسنالا باق ىف ريضح اذا دمفتافاةذاعتسالا نا |

 ىلع ةؤقالو هتنا ةمدعبإلا ىلا عت هللا ةم-دعم نع لوحال نو ةّدحما لاه ىعملا اذهلوىلاعت هللا ةمدعنالا |

 نواكو:د مهبر ىلعو هلوق نمدار اوه هولا اده ىلع لماما ضد وفتلاو ىلاصتدناقيفومرالا هلا ةماط

 ||| ىأهنعثيلوو هتعطاعأ هتاون لاس هن وعيطت سانبع نب الاه هنول وتب نيذلا له هناطلسأممن الاوت مث

 ||| م دولا عجار هنا ( لوثآلا) نال وق همضد وعي اذ ام ىلا هيدل وقىفريصخلا نوكرمشم هي مهنيزلاو هثءثض 0

 1 تكلا ىلقؤسةسا كتان ا لوق:اك اذهو يلب يلا ناطستلا لاوح اردنا ( ىناشثلاو)'

 1 ا مهايادللسأن مو لد نماكأت وكر رمشم هب مه نيل و هل وةك ذكفانمل أن م كل ةملكلا هذ ترفك

 و اولاف لزب اعولءأ هللاو آن اكسحم "نااملدباذاو ( ىلاعتهلوق « نكرشءاوراص اك رشلا ىلءأ

 3 | ىدهواوتمانيذلا تشمل قاطانك» رنمسدقاا حور هلزنل_:نواعيالم_هرخكسحا ليرتغمتنأ امنا امناأ

 ْ ملو هيلعهلقا ىلص ستة و. ىركشم تاهشةياكتس ىف عضوملا !ذذه نم عرمش ىلا عت هلا لعا (نيطسملل ىرشبو

 د نيل هبا تلزن م ةةشاهفدي'تازنا ذا ناك ام_.منعدنقا ىضر سامع نبا لاق (ىوالا هلشسملا) لانس مهنوأ

 ْ |ءاشالاه ذه لوقيال ناو هنءىهثبا دغو ىمانضأب مودلا هبادصأب رضيالا دحام هتتاو شيرقرافكلوقناهنمأ

 | عضو عمئشلا عفر لب دب لا ىعمو آن اكتم بأ انادي اذاو هلوق ىلاعت هللا لزق هسفن دنع هال

 ا 0 كامو ابقاو ةوقواعاوشي اياهضسنوهواشريغ ىرشا هبا اءاهعفرهي الآل يدبتو هناكم هريغ

 2 ل عاود ىأ ف ضضتلاو ظيلغتلا مخ ونملاو زيسانلانملزنياهرلع أ هنئاو يفعل رمالكلا ف لد“
 1 مهلاباغ لزنياسج لع وهناك اذا ىأرتفم تنأ اغا قوق ىلءرافكللزي واذ هودابعلا ماسم شل

 | نواميال ىأ نواعبال سرك |ليماوقو مسسنلاو لو ديلا لجالءارتمالا ىلا ملسو هيلع هنأ ىلصا دن وسن ا
 خام داعل مث هي رماني ضِإ رماه أي ب يبطل نا اكدانعلا للاصاكلذّن او لد دبتلاو حسنلا ةدئافو نارقلا ةقيق- | ْ
 : ةروسىفهركذ دّرم سد |خوررم فن كير نم سدقلا حور هلزن لق هلوقو هب رمشأ كلة ةضب ءرهأب ءابتعماهثي

 ' [[ لاقي اكرهطل اوهو سدقلا ىلا فيضا السلا ةءلعلي رجس دقلا حور ف انكلا بحاصلاقو ةرغبلا
 | هلوقفنمو*املانمرهطملا سدة اورياناديزودا وبلا متاحو سدسقملا حورلا دارملاوريسملا ديزو دوياسا متاح

 . [|.اولاماذا ىو سناب يه واساىأ | ونما نيا تشيل كب رنمنارتلا لزن لب ريج نا ىأ نآرال لص كر نم ظ

 0 وه امال لعفب الف مي كتم هللا نأب نيقبلا ةصصو نيدلا ىف مدقلا تايب مهل مكح ”انينم قار هم

 | هشضوةراثبواداشراومهلاّسثترب هتلاو تشل لش ىلع فوطعمامهل لوهذم ىرمؤبو ىد-هو بانسر ,
 : | نا اهنصالال مى هدم ناانركذدق (ةناشلا لكس ال مهرب ريغل تافصلا هذهذآدض لوم 4 ضد درعا |

 01 | لوح هنا ل ثمة م دقتملا بتكلا ىفديناكمةيآاننل دبا ذا انههدارملا لاستفةعدرمذل ا هذهىف عقاوريغجبسنلا ْ

 [اولاقف نير سف ارئاسامأو ليدبتلا اذه ىفرتنم تن نوكرمثملا لاقت ةنعكلا ىلا سدقملا تب نمتهلمقلا ]|
 | لاه (ةئلاثلا لكلا )رولا راس روك ذمءاصقتسالا ىلءهبق مالكل او ةعب رمثل | هذه ىف عقاو خسنلا ' ا
 | ىضتقي اذهودياناكمبباانل دبا ذاو ىلاعت هلو قي هتصص ىلع متحاوةنسلاب حالا ارقلاهقلا هجروفاشلا |
 | ىرخأة ايةبأ لدبي ىلاعت هنا ىلع دن هنيه نال ف. «ءطاذ_هو ىرخا هي ' انالا ةخو ست هريصتال هي هب الآ نإ ,
 حسب : -ع ديما
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 هع يدوس حش د. نا سؤو ب ريجط وسر اجو جام
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 نم مهم ناكو هم مهاوخددعب مالسالا نعاو ٌدرافاونتف ك«لهأن ءاسانناىرردحأد- ل وةنناكف | ا 3 ئ

 هلالي اودارأ ام ماه اطعأ دةفراسعامأو مالسالا ىف التق نى نق لو أ اههور سا. لّتقو تانقو لاسرلا لجأ |

 ناءالا طاةداوهمدقىلا هقرف نم اناا رامازاعنا الكلاس ةفرغك ازامعن ا هلل الوسراب لبعث اهركم |

 مسي لسو هبلعهللا ىلص هلا لوسر لفي وكي وذو لسو هلع دلتا ىلص هللا لوسرراسع قاف همدو همدلب | ١

 لس سامر فك هدم ههرك |ىرضللا ىلومريج منو تاقاسم مهل دعف كل او داع ن ١ كلام لوةد وهيئمع | (١

 هركملاثالءانثتسان سلهرك !نمالاهاوق (  ةثلاشلا هلم لا) ارجاه دامهمالس ان س-ولسأو ءالوم. ومال ٠
 اعوطر داكلا٠ نمزوظد هل دمام ناعال ادعد هنمرهظام هركملان 6 رذاكنلا نم هتانئتسا مصن الذرفاكب سل | ا

 تييضو باعوزكي واوسو هشعلتل قلتم هللا لوسز + هس مالسالاأز عظان زم لو دهام لاق وقلا| 1

 ا آو هموق هءنخركي ونأ امأو بااطو ملأ هع ةمالسلاو ة السلا هتسيلع وسر اامأ ةيعموراسعو لالبو أ : ٠
 مهان اونيعْشلاَو ديدات رج دنولام_مملبةسعشلا ىف اوسلج ام ديد- +لاع ورداوسدلاو نورخ الا | 1

 ما لال اونا نرورح . الا لاقو اه-رفف ةيرطعا نعط مةدعم مشيو موعولو موسي لوجوبأ | ْ ١

 ىلاهوءعفدو فدل نهال خ هقنع قاواعسو هود:كححف وامتد حد ألوقف هنوذ_ءباواعج | ْ

 رك اطل هلع تناهذل اليربغاو دارأ قذلانم اكن اناكرا علاق هوكرتف هوأم ىح هن نودعلي مهن انك

 ةلكرك ددْنَع هنا ىلءاوعجا (ةسماخلا هلال ) اىرهظ ال دوالا اهأفط اما رانىلاودقوأَدَّةا بابخ لاق ْ

 باذك اد نالوةينأ لثمتاضب رعتلا ىلءرصةةينأو هيءاضرلا نع هيلق ىربي نأ هلع بع رفكلا
 (لوالا) نادعانههوراكنالا عع عا ذنمالا نت خه كيا رعآ اد هب هد راراثكلادع يو

 اسولم ثاك ةينلاهذهركذ هملق ع نع لاز هفو مظءامل هنالوأ ةيئا ا ءذهراض- !نعههرك ١ن هدلعأ اذاهنا | 00

 سلطو تاسضد رعتلا ماسقا لك هلح رشو ه«ءاعضالاه هركملا قمضول (ىناثلا ثدلا) : عقو :وتءهللا وقعد | 0

 ضد رعثاماو بذكلاما زتلاامنيعتبانههف عملا كلذالا دارأ ام واهنم امس دارأام هنأب ح< رمصن نأ هسنم |

 ىخذاقلا هَراَمْحا ىَذلاوهو كلذ هلسدا لوةد نم ممهنموانه بذكلا فحابي لا نمسانلا ن خلال سفثلا

 ضعبةباعرل عقلا نع حج رظدازاعإ ولو لاح لك ىلع ميش .نأ بجوفاءذكهنوكس عيا ايذكلا ناللاق
 هدمعولالو ىلاعت هللا ذعوب قوثو قبال نحو ملاصملا ضعب ةياعرا بذكلااهلنا لعين عد *ءلملاهملا

 اوعجيا (ةسداسلا ةلكملا) ىلاعتهتاالا اهفرعيال ىنلا لاما ضءةءاعر بذكلا كلذ لعف هنا لاقحال |

 ككل د ىلءري_هالالد نااببورانا مف هوجو هيلع ل دب ورفكملا ةماكب م 1 هلا هملع بدال هنا ىلع |

 كلذ ل دق هلع ةءاظع لد تءعنصام سن. لسو هيلع هللا ىلص هلق ل وسر لة دادس اوةيناكوناذعلا | '
 امهدال لا ةذنلجرذخأ باذكللاةل مسمن اىورام (اهتنانو) رفكلاةماكب ملك ل1 ككال هنا ىلع 1

 دنع لتنمو ذالاهوءالفن اضن تنأ لاك م وقنام لاقت هال وسر لاسةف د ىفلوةثام | ١

 ا هللا ىبصذنلا لوسر كلذ غا. .ةهلَدعف هنا وح داعأفانالث هم هيلع داعأف مد انآ لاه "ىف لوةناملاه هللا لوسر لاق" ا

 اسي لالدتسالا هو نوفي عدس دقق الو قا ةخرذخأ دخلا ألان هيلع ا

 كتم نم لاعماظع هنا (ىناثلاو) ةصخر رفكلاةماكب :ظفلتل ا ىعم هنا (لؤالا ) نيهجو نمريفلا

 أ مالسلا هيلع قلا اوك !نوكينأت جونا ااريرةتىفسفنلالذينا (اهئلانو ( لق ىقحةدعاألا

 |رفكلا نعلالو هبلق رهطرفكلا ةلكن عال 0 اع اهقشاىأاهزجتادابعلا لضفأأ

 دوس يرن ووي بروح زب وح“ هيه ممم عج نع يما ثوم ١ يملا اج 1 ا و ا ا د ع

 !باذعلا كلذ لعريمالالبن الن وراثا اه دسأ هوجو هنلعل دي رفكلاب ماكتلا هملع بحال هنا ىلعاو عججأ 1

 ش 00 اوبأورانع مهنمنامالا ىلعا رصد هلع ناكها عمهناسل ىلءرفكلا ةلكىرجأف هركأ | ؛([

 | نمتلسا كنا اولافودب رم اهلبت فتزخوونب ريعي نيب تطير. ةق ةمسامأفاووذ_ءماسو با.تولالبو |

 : اظفانل زوجي دنع ىذلا ءاركألا ناس انهد بحي (ةمدارلا هلدسملا) هلك اشملاهذهلع ءانئمسالا اذه مصأ 00

 ا تامالنالاوديدشلا برضلال.ثءو لّتَمااءفي وكنا لثم هردلّدق ةقاطال باذعب ه.ذعي نأ وهورفكسلا ةملك ْ ا

 امم“ اناتس#به<ست



 ظ 1 111
 يت تكلا 7 ب793 اا اا

 ْ 1001 0 نينا بنوك لح ليكدلاو هتف اؤذك مهو ع هلل هولاه ىذلا ناد الا. ذه ىف نب ىلاعت هنا |

 5 ١ هللا ىلص لوسرالع ءادعأ تك ثاذك مالا نا قمو تورفاكهوهقل ثان انتونمؤيإل مخ( لوقالا) هودحو ا

 55 ظ ةدداو سن ىف أثباللعتلا ىهأ نا (ىناشلاو) مهت1 داهشالو ناين ولا نم برمذ ىدعلا مالكو سؤ ةءلع
 || مالا نأك ولو ةدعابتماددمو ةلواطّم ةنزأ عت اى لنعملا فانا اذا مران ا لعتلا لإ ةضللا ىف عيالد ||| ا

 ةدوجوملا ماعلا نا (ثلاثلا )ن الفو تالف نم مولعلا لعن مالساا هملعا د ناىاإا نين اف رهتسالل كل ذك |[

 ييلعتلا ىف غاب دا مف له ولف ىيقدتلاو لاضغلا ةياع ىف للا ناك اذاألاَقأَت الاياعتو ةريثكتآرقلاف |

 هذه لصع نكي فكنا دا ف ق.قدنلاو مقا ىف عبانم الان ةملا اًرانثم ناكل تاس! اذهىلا قبقحناو
 ملسو هيلع هللا ىلصهلقا لوسر وبن ف نعطلا نا ملءاو نالفو نال دنع م ةاسدشلأ :لا ثحابملاو ةبل اعلا مولعلا

 موصانا َناف رهان در :ره اط تناك/سو هملع هلل ىلص هنا لوس راها نا ىلع لدي ”كدكرلا تاملكأ ا هذه لاثمأب

 هذهىف ( هم ةيناثلا هلّدسملا) ك.كراتاماكلا هذهىلا| ولدعز» نبع دنا ل خالو اهيفَن ءطلا نع نم رح اعا وناك ٍ

 اريمعللامغا ةلك نإ هيلع ل.ادلاو شح اوفااش ءذل اوراكل ن٠بذكلاّنا ىلعةءوقالالدةناالا |[
 ارفاكَن اك مالاو ىلاعتهتناتان أن نمؤمريسغ ناك مالا امهباع مدغيالةيرفلاو بذكلا نا ىئعملاو ْ

 0 ' انهو

 "هللا فطغو مسا نوبداكتاام هةنئاواو لوقو ل_عف هنا تان اىنو وبال هلوق لل: قناف هي اهنا | ىف دي دم ٌْ ا

 اهرافمنوكدق وامزال وكت. نك لع انلق انوه هلو ه- ىف بيسلا اق حبق ةنلعفلا هلا ىلع ةيعسالا
 المسن” لعسفلا ظذاب هركذنيح ىتَج هناهتسل تان "الا اورام دعدن يمل اذي من ىلاسعت ل وقه_لعللدلاو |[

 نينوهسملا نمكنلءجالىريغاهلا تدم اني مالدلا هلع ىبوان وعر ةلاوو موديال ن نسا ا كلذ نا ىلع

 لاق. نازوجالو ىوغف هير مذا ىدعو لاق ىلاعت هنا ان اتضأ لاوو ماودل ا ىلءاهسن" محالا ةكصن# د

 هلوق لوشن .ةمدقملا هذه تفرعاذ هدفت مسالا ةغمصو ماودلا دمفتال ل عفا ةغ.صنالواغو صاع مدان ا

 ١" لدهن : أكف بذكلا ىلعمدقا نمنا ىل_عاهسنت كلذرك دهّللات ان اان و:مؤدال يذلا بذكلا ىرتفيامغا

 اك اًذضو ةئاد ةطءاز ةّبانثم_مفنذكلا ةفصْنا ىلعاوسن:نوذاكحلا مهكئاواو لاف غرفكلاىف أأ
 ا نوكتنأ كت: داعّنا هانعمو بذك- اف دولا ىفةداز يذاكتنأو كلوةنوكس بذاك تنأو تبذكل وقت:

 كلدك م الاو هللا تان آاننءؤيال ىذلا ىرتفملا تذاكلان ا ىلع لدن هن الارفاظ (ةثلاشلا”هلكسملا) اذاك

 ّناىورو ءازتفالاو بّدكلا ىلع ةثمراكنالا اًذهوع انننالا ة وبنو ةمهلالا راك الار فكل عمال هنال

 رقك نمل ىلايعت هلوق « ملءاهتئاو ديالا هذه ارق مثال لاق نمْؤملا ب ذكي له هل لق لسو هيلع هنا ىل<ىننأ ١|إ]
 مهياو هللا نم بضغمهياعفا وده رفكلامحرمش نم نكلو ناسيإلاب نهم هءاقوهرك ١نمالا هناعا دعت نم هللأن ا

 نيذلا كئلَوأ نب رفاكلا مولا ىد إل هللا ناو ةرخ الا ىلعايندلا ةاماسا | اويضسا ممنأب كالذي طع باذع

 هنالعا(نورساة نامه ةرخا الام ممأ مرحال نولفاغلا مهكئلْواو مهراصبأو مهععسو ممول ىلع لقا عبط

 هناساب رفكت نموهناقبال هناي ر فك ن مناس ىف المد غهب , الاءذه رك ذنب رفاكل ديد مظعال | ىلاعت

 اًذهلفروك ذمريغ ةربخ أدّدْيم هلامعا هبعن نم هقنابرغك نم وق (ىلوالا هلّمساا) لد 3 [سمم هان , الا ىفواعم هنلقو

 نيذلاهاوق نمالدي هك نم ةوقنوك نأ (لوالا (ْ اهوجوهسناوركذو نيرسفملاٌف اتش! بسلا

 مكح تي لخ ديل هركملا مهم ىثمساو هناعا دهن نم هنأ رفكنمىرتغيامناريدقتلاو هللا تان اننونمؤبال

 (ىناشلا ( ةهفتملددماو لديلا نبي عفو ٍصارتءانويذاكلا مه كئاواو لو ةفريدقتلا اذه ىلءوءارتذالا

 هنامياد_عب نم هلانرذك نممهكئاواوريدسةتلاو نوذاكمااو» ىذلارب_كل!نمالدينؤك. نأ ادي زوج

 وعو هنامعا دعت نم هللاب رفكنم ىنع نوي ذاكملا مهكئاو اورب دّمَدلاو مذلا ىلع سهدني نأ نودع (ثلاثلاد)

 اطرش هناعا دعب نم هللان رفكنمهوقنوك. نأ (عبارلاو) فيسعتلا نعاهدهداو ىدنعهوجولان حأ

 ادد نه هللا ر فكن م ىلق هن اكدياوج ىلع لديهدهدزوك ذملا طرسلا ناو ّنال هياوس فذ وأ دتيم
 |( م رم لا ردصرفكلابحرش نم نكلا» رك ١!نمالا هان مبضغ مييلغماوأ

 . عصر وبسس
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 رودي عتيل سرايا سيم

 ١ ىةروك دمتيوقلا تالا ولا عمو ة رئت !تاربرقثل عمتنافلعلا هده لوقأو مفتاو عب طل هما !

 مظع !نماهنم داو لك ىتلا ةتسسلا'تافصلا هذه مهقن ىف لسضح هنا تنثغ اهعضد ىف نوع سيال مزالا الف أ |

 هلك )لاسم . الا ىفو (نول طلال مهو تاع ام سفن لك ىنودو اهسفن نع لداجت سفن لك ىأن مون ميسر | 8

 رك دقرذكلا ىلع هركأ نم لاحو هنانع ا دنعب نم هلأ رفكن ملاح ةمدق لاه النا ىرك دام ىلاختهنا (ىئالا| |

 ٍ نيذلل كمر نال: نتفام ده: نمرجاعن ملاح ءانعت زك 3 اهرك ذي نم لاحورغكملا ةلكف وللا بسن ظ ْ

 نوقاملاو لعاقلا ىل/لعفلا د انسا ىلعءافلا خفاف رماعنب!أ رق(ةن ائلا 0 اونتقام دعب نملورحاه | |

 ةلكاورك ذاملءافعضلاكئلوانا ( ثلاثلاو )ل ددحاز عع ناماون امل اقياكد-او هع نتف أون ا ]
 ا ُ

 نوبقعضم لامه نينو ةملاكئاوانالرحاطف هلءاخب مسلم لعم ا رةااهحوامأو تقولا كلذ ف تازئام | ا ْ

 اعدها ولوج اهاذا مهما وايه كنا عال نع عوجرلاو 0 | ٍْز

 عا وناكرتم وملان م اورحانهنيذل !'ءالؤه نسا لاق اود را نيلسملا ككاو ناذا را'نوكس.نأ |

 مقةيلال هذه تازئفاو رجاهوإ واسا مهنا ملسو هلع هنا ىلصل وسرلا ىفاوكشواو تتراغة نتف مها طرخ ْ

 | لب ل سو هملغ هلل /ىلص# بلا مأ جفلا موبناع الفرا حريم نأ نب دعس هتلادبع ف تلزم قو |

 ا مصتامناةياورلاهذهو هةمالسان محو لسا هنا ميل سو هيلع هثا لل ههنا لور هرايسأف نا هلراصتساف ٌْ أ

 0 ادا يلا دوكين لو مايا داب داع اسواق دمة ا |

 1 أدار اف د قام 3 « الا ذه تناك !لوقنف انه تفيعاذل نيمعتلا ىلعل 1 اننا 5 ْ ْ
 دارا ديران فةدراوتناكن 35 نم لامكربسودهاجو ربا هاذا لاس اوف ف غاالاعثا ثنا | ا ا

 نع لدا سن لكى أت موز هلوقام ايس اوداهلس اور مولا ىهو لسبقامفةروك ذا لاعالا ىلا دوعت 1

54 
 مدمس رجعت سم

 | سابع نبا لاق نولخاغل مده ك ءلوناو ىلا عت لاهم ةداعالا ىف :دئافالف تانالاررئاس فو ةرقلاةروس ل لو أ
 ناريس اذهل ببوم !نازنعاو نورس اا مضر الاف مهنا مرجال لاق ع : ةرخ . الاف ممدارانعىأ |

 هللابضةاوجوةسا مما (ىلوالا ةةصلا) هنمسس تالظدد) ةمدقتملا تان" الاى مهفصو ىلاعت هللا نوه |

 (ةشلاثلا ةفضلا) لالا باذعلاةوقصتسا ما (ةيئاثلا ةغصلاو) 1
 ا هت - الآ ىلعاسن دلاةامحلا اورعتسا مهنا

 مهعمشو مهيولق ىلع عبط ىلاعت لا (ةصاختا ةغدلاو) هيادهلا نسم ومرح ىلابعل هلا (ةعبازلا ةختلاو) |

 ةماشلاموهديدشاا ب اذعلا نمم-م.دارباع نيلفانغل |نم مهلعج هنا ( ةسداسلا ةفدلاو) مهراباو ١ أ

 رحاتلاكت ركلات دا اناسنالا ل دااجتاىلاعت هنا مولع و تادانعسااو تا ريانابزؤغلانعةعئاملالا
 د را 2 7 مح دلا |

 روغغلاه دعي نمكن زنا 0 اود غاح م اوتتقامال مت نم 0 .رنات) مما ا

 راك ١تاداز ارا ثوكن نأ ( لوألا ( روغاف ىلوالا ةعار ةااهح وام هلءاق ملام لسعف ىل_ءءابقلا مطب |

 نا (ىتاثلاو) مهب ليقي هللا ناف اوريصو و رجاسهو ازبانتول نيم ملا ءارقفاو ذ[نيذلا مهو: نيكسصرشللا |

 رفكلا ةلكر اهظا ىفةصخرلان الة نتف كل 3 لعحامتاو مهسفنا اونتفم_متكاكخ ةضتلا لس ىلعرفكتا |

 ١ الو ني نعال اون اونو م لو !!نوكي نأ ل متو ا وبذع ماوه ةدتفامدا رلاَن ركن ألق |

10 

 ا

 :اهادمد:نيع طوق حالا ةجرلاو نازفغلا هللصدع و باةعل! كلذ لد زيهبلع بعام مانقل اود ودنانا |

 نب زدا عت انوكيشأ (امهدسأ) نيهحو ىنلءبوصتمم ول حاج نا لاه (لوالا) تاما مضفاهسفت |

 ماتا ملغ ه.ىذأ! مولا كا فنار فغلاوةمحرلا ىطعتىلابعت هنا دعي قات مون ميح رروفغااهدعت نم | 1
 قءه نامل ذكو اذكمؤنزك ذاوأوعرك ذوريدقتلا نوك نأ (فانلاو) نارفغلاو جن را هت نانثالا |

 سس تت م
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 | نوكي نأ بجو ةثدبحلا ةملك كب ئلملت دقره اطل اىف هناسا نأ الا هنع رهاظ هبلق نا سوف اهم اظةلت ىذلا اما

 || لعفلا بص نأ (اهدسأ) بنام مارك الل ناملعا (ةعباسلا هلئسملا .) لعأهتقاو لضفأ لالا لاس
 ||[  فيسسلاب هيلع ههرك ١ اذاق ةميملا لك اوريزتلثا لك اوز لنا برش ىلع ههرك ١ اذا امل ثم هيلع ءركسحملا
 : ادمالاةروملاهذهىف هببلا ل دسالو بجاو تاوفغلانع حورلانوص نال كل ذو لك الا سد ام ههذ

 ]|| ىلانعتلوقل بح نأ بجوف ىلا ءتهنت اقع ةناها هدفالو ناومح ىلعرزمذ لك الا. اذنه ىف سنلو لك الا
 || اذاامهلاثموابجاوري_سالواسانملعفلا كا ذريسينأ (ةيناثلا ةيترملا) ةكلدهتلا ىلا مكي ديأبا ىقلتالو
 بمالنأ ( ةثلاثلاةبترملا) .هانرّرق كب عال هنكلو ه4 حابن اذو.يفرفكبلا ةماكبا ظفلتل ا ىلع ههرك
 ||| انهنهف هئاضع أ نموضع عطق ىلعو ار خآن ان !لتق ىلع ناسنا ههركأ .ذاام لثءاذهو مر لب خامسالو
 0 هبل ود أ ق هتناهصر ”ىفاشلا لاقال مأ ءركملا نع صاضقلا طقسي لهو ةملصالا ةمراسا ىلع لعفلا قس

 ]|| ىلاعت هلوتل صاصقلا «لعبحقاناو دعادمم هلدقنا ( لوالا) .ناهسوهلعلديو ضافّلا تع
 ]| هل < هناف لقد سق اذا هركملا نا ىعانعجا ( ىناثلاو) ىلدهلا ىف صاصقلا مكءاعبتك اونمآنيذلا اهي ان
 05 رودط دنع نوكي ن الف همدر ا دها بجو ىل:ةاا ىلعهمادقا مهو ناك انف لةةلابوأو هسفن نع هعفدي نأ

 ال ارك الا ليش املاعءفالا نء(ةنغاثلا هلثسملا) لعأ هنناو لو ناك ارد هم هم دريصن ةق.شس تملا

 7 1| فودللا بجوي ءارك الا نالانزلا وهو لبق هيلع ازك الا لشي الام هنمو رفكلا ةماكب ماكتلاو ىلتةلاكهملع
 1 ا ءارك الا لدن ىل_غالراشخالاب عقولنا ٍلعدونمولاق انزلا لش دث رخل "الار اشنتا نم عنج كل ذو ديد

 ٍُ ىفاشلا ةضعو عقب هلل اهجر ةفشوب أ لاقو عقبال ءركملا قالط هللادجر ىفاشلا لاه (ةهساتلا هلك سملا)

 " ]| نإ علل بجوةةدوجوم هناذنال هناذ فن دارملا نوكب نأ نكمالو نيدلا ىف هارك ا١الهلوق قاهر
 ا وهركتسس ا امونام_بنلا واطللا يما نع غفر مالسل ا هلع دل اوقاضنأو هب ةريغالو هلرثأ ال هنا ىعملاو هران*آ

 " 1| اهةلطناف هلوق تت لخد_ةناهةاطاولاه نافءاركا ا ىأ قالغاىف قالطال مالنسلا هل عدل اوةاضرأو هلع

 0 لغأهفاو اماوقوهام ىلع ناك ام ناك اه قينأ بجو لئالدلا تضراسعتاءا باوحلاف هلت الو

 ْ اما تلا هل ىذلاو ىلةلاو» ناغالا لَنا ىلس؟ لدين اال اء نمط هبلقو هلوق ( ةريثاعلا لكس ا)

 ' ]|| نسفنلا مالكم قيادضتل ا نعام او ةفرعملا نعام !ةرايعنامعالا نوكي نأ ب جوف سنا ! مالك اًماوداقتغالا
 ' 1| هنا ىلءاردض بصتئاورفكلا لوم هعسوو ههتفىأ ارد صر كلاب حرش نم نكسلو ىلا عت لاق متلعأ هللاو
 ... || رشلااذا هريغردصب لكشبال هنال يفضل فذسو هردصر فكلا» ح رش نم نكلو ريدقتلاو حرمشا لوعفم
 "1| مكح ىلا عتدنا ىغملاو هلتا نم بضغ مهيلعو لاق مث ةفرعملا اهم دار ركلوهف ةريغردصح رش ىلءزدنة يال

 ” 1| اييذلاةانملا اوستشا ,منأب كل ةىلانعت لاه مت ميظع با ذعمهلو لاق باذعلا كلذ فصو مث باذغلان مهن ء
 " ]| هلال _خالرفكلا لع مادقالا كل ذؤدادئرالا كلذ ّرا ىئءملاو ةرخ الا ىلءاسندلا اور ئأ ةرخخاالا ىلع
 1 هللاق.ف ةنلاىلامهدججال هانا دارملا ىضاقا الاه رذكلا نعمهعمعامو نانعال ا ىلا مها دهام ىلا عت

 انندلاةامللا اورتن مهن ان كلذ هلوق ىلع فوطعمني رفاكسل مولا ئدويال هنا ناو هلوةّنالفدعض اذه
 لذ ىلع مهمادقالاب ماس ”للعنيرفاكسلاموقااىدويال هللا ناو هلوقن وكب نأ ب جوف ةرخ الا ىلع

 ]| .هلالواغمو ةنعاسسم لب هلئءلعالددا دئزالا كلذ امس سل ةنحلاىلا همارقلا مول ةءادهاا مدعو دادترالا
 لأ م ولق ىلع هللا عل نيذل'كئاؤ ا لاقف ناجالا نعمهف رص ىلاعت هلا ناني دك 1من لي وأتلا اذه لطف
 ]| كل ذرك 3 ىلاعت هلا (لوتالا) هوجو هملع لدي وناسعالا نم غني سدل عبمطل !ىذاقلا لاف مهر اصنأومههعتو
 | نيب ٌلرشاىلاعت هنا (ىاشلاو) هكر ملا اوةدحشا |انمل هنثاعالا نعني زحاعاوناكولو مها مدل ٌضرعمف

 ]|| توكي نأ مصيدقا مهد قف عمن أرصبلاو عمسلا لاح نم مولءنمو عسطلا اذنه ىف باقل نيب. ؤرمصمااو عمسلا

 || هنأب فض الئ ثلا نم عنم نمو ”لغسغل امهغصو' (ثااسثلاو) باقل ىفاموةهلي عبط نغالضفانموم
 ||| ةرقبلاةروس ىانر كح ذدقو باقا!ىفاهقاخب ىلا ةمالعلاو ةمسلا عبطلا ا ذهبدارملاناتنثف .هنغلقاغ |
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 ىفاوناكممنال دكملق ؟لثما ذهو باذعلا باص انوا ةرثكلا :!!تارذ 3ناذهلا بواب :لدقلا |

 ١ ارققابم جباوزتكي لهو ةفعدللا ىلهدعورد و ةيظعلا ةمعنلابمييلغ هللا 1 محيميد
 ]| فدا اراك | ىت- ننشد عسب ع ودللاب هللا مويتاسعنورتشفملالاقء السلا ءيلعدللا طلسم رخال هاذا ف أ

 ْ مويلع نوريغي م ارمسلا مهلا تعبي ناك لسو هيلعدللا قلم" ىنلاناووهف فول اامأ َدَعااو زهلعلاو مانغءلاو

 | اهم ان ساما الو سايال ىنارعالا نبا لاه سابألا قا ذي له بن دالا ىنارعالا نتال لاق ىدنوا رلانباناىلةنو |

 هذه ىف نعطلا يدنوارلا ننادوصةءناكححو ار ناك ام امنث ناك اما ذ#ع ن ناد ةكنابهسانسنلا |
 لاقي نأ حاولا ناك سلب لي قا ديال ساللا نا وهو هنأ "الا |

 ] مهقاذ :اف لاي وأ عوذسا سابا هللا م هاسكف

 ْ ناعون عوجلا دنع مها تادح ىتاا لاو الانا :( لوالا) هوحو نم هنأ و>لوقاو عوملا هللا | م 1

 | نا ( فاشثلاو ) عوامل انوقوذيمم "كاوراض ماعطلا اودقفانلف ماعطلاوهقوذملانا عاطوا 1

 ا ىلصح هنا لصانا اف سابللا هبشأف تاهل لكم موب طاحأ هنءاكراذذ الماك ديد ش ناك ع ولسا كلذ

 |١ هللااهقاذأفلا_ةذ نيراشعالا الكىلاعت هللاريتغاف سول ا همسشآ ةلاحو قولا هبسشنت ةلاع ع وحلا كلذ |
 ١ ريغ ىلامت ةنأالا فولئاو علا سابلا ,قرغهللا ناري دقتلا نا (فاثلاهولا)فوشناوع وجل ساب |

 1 راخآ التناول تنالاوعو فزمالا سوم عض يقم اهتسيندقوملاب ةدالا لمار ظفلب فيرعتلا نع ١

 رعاشلالاقمد نعام قذو انالذ |

 2 ايباذمو اه. دعانلا قدمو 5 اهتمعط ىناف ا دلاق .اننمو ا
 ف ةودكو لا ارغتو ندبلا كو نوللا بود”ور ومذلا نممماعرهظامود فوالا وعولبا ساسيلو | وأ

 ْ فوذناو عودا سابل تقذ لوقت نأزو#< كاذكن الذ ىلع عود او فول ا رثاءوستفر هتلوةناكفلابأا | 1

 ْ ع وللا ساسمهقنااهق ذأ ةرتدقتلاراصف ةسانملا ىلع سللا اعدل له عنا: (ثلابشلاهجولاو ) نالف ىلءأ

 ٍْ هولذكن يح سو هيلع هللا ىلع“ ىلا مهلعذت ديرب سامع نع ا لاق نوءنهياواك امعىلاث:لافغفواناو

 ١ اههابث ىلا عت هلوق نمو ريثكن أر ملا فيلثةو تهم اعلَعب :لوءارغلا لاق لةةباومهو دكءنمهوجوخأو | ا

 ]|| اهقزراهتتأب ةنئمطما أندم رقلفضو ىلانعت هلا مالكا قمقتوهلئاق لة ونولئافمهوأ انابائسسأب || ٠١
 ||| ةقيقإل ايف دارحلا نأ الا ذب رقلا ىل_عظفالا بسم تيران او تاقدلا هدف لكتف هللا معنأ, تر فكما دغر | 00

 ظ هوبذكق مهتم لوسروهءاسدقاو) لامع: ةوقلءأهتلاو نوعئسياوناك ادي االازخ ىف لاومرحالفاهلهأ ١١ |١

 : (نؤديعت انا حْدكْن ا هللا تمعن اوركش ا وانيطال ال هللا مكقزراماواكفن وملاظمهوباذعلا مهدت ا
 مه فنا نم يعن مهملوسر افا سير عايل ولاَعْت ثمل اركذ لام ارك ذاملىلامتهنالعا]

 ع ناك ىذلا ع وللا ب امهنعهللا ىطر سابع نيا لاق باذغلا مهد اف وبذكف هيساوول دأب هنوفرعإ | ْ

 ْ هأنا دكا هللا مكفزرامماواكفهد هلاه ىلانعت هئال وأ ساب نبا لوق لوق أ وردي مو لقا !لقو 1 ١

 ظ اوكف لاق سسلا !ذهافاواك أ:ىترفكلا اوكرتاف ءرفكس سناك اتا عوطلا كلنا ىتءعينودسعت | |
 لاق متانغلا نمدي ريما مكسهتز رام نيل ملا ريش ماداواكتف هلال همحر ساس عنب !للاه هلنامكةزرام

 ناوسنلا لادا لاجرلا تدداعاولاهوا و دهس نيدح سو هماع هنن ا ىلص هنقا ل وسراولك هكمءاسؤرناىاكلا ١
 مهيلا لم مهيلا ماعطلا ل ىف نذفلسو هيلع هللا ىلص هنن لو.سرر أي مهنع تعطق دق ةريملا تناكو تاميلاو َ ٠

 لذيوام_منع هللا ىذر سابعا لاهم لولا واينطالالخ هنا مكة زرانع ١ واكف ىناعت هللا لااقف عاعطلا ١

 : منمآأل مكلآ عبي هن الا له امور كش املنو مدلاو ةمملا مكمل مرا اذن الا هذه دعي ىلا عت هلو . هيلع ١
 م مرحاغأ) ىلأعت هلوق مدلاو ةمملاىهو ثئ ايلا اوكرتاو ةمتغل وهو بطل لالخلا | ولك فر كلا حكرتو |

 ناادعا (م-رروفغ هقلاناف داعالو غاب رمغرطض|نذ هي هلل اريغل له امورن زال مكسو مدهلاو ةملامكم لع

 رض ىلا عئدنالوقأو ةداعالا ىف ةدئافالو لان هةَريسةمةرقنلاةزوْس ىف ةذوك دما هرج ىلا ةلاوز_ه '

 : ةعيرألا هذه ىفاشيأ اهرص ورمل ذيفت ماداقإا نالورو لا هلع قات 1 ارمادا 536 ١

 م و ا ا سم سستم سس ع هج + دسم. < رسم احممل موضي يسوي يري ا يصسصت لل <
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 نيس تت

 [( اخ ىرخا سفناها نوكنتال سفنلا لوقي نأ ل ئاقل (فائلاثصاا) ريك دئلاوراذنالاو ةلظعلانآرقلا |

 7 | هدق.ة-و ئثلات اذ هيدارب دةو< ىلع ا ندب هيدارب دق فنلا باوطعاو اه سفن نء كد اجت سفن لك هلوق عم

 5 الوهن نعل داجياسنا لكشأي موي لبق اكيناهتاذواهنيعةيتاسثلاو ندنلاو ةدملا ىهىلوالا سفنلاف

 ٠ 3 | برغم كاد قيال ةرا ذر مه رات مهمل ع نعو هين غبار 5 ذئمول نمره لك ىاعت لاق هريغنأش همسه ٍ

 ا ] كلذ لعفي مالسسلا هيلع ليلخلا مههاربان ا تح ىسقت فت برا. ل وقر هستمكر ىلع اذح الا لص ىنالو

 1 | نك رشم اك امانت د هللا وم-هاوتوالدسا ا انواضاهالؤهمهاوقك اهنءراذتعالا اهنءةلداحملا عنو

 0 | ناصقنالو سؤ ريغ نم تلعام »از سفن لكىفون ىنعملاو فو ذم هيف تانغام سفن لك فولو ىلاتتعت لاه من

 4 ىهذنام ىلع ل دءامىوقأ ن مان الاءذه ىذاقلا لاق نوهةثالد انعم ىدحاولا لاه نواظنال هو هلوقو

 || ٍتاتعلازاىلاعت هلاؤأو نادةنريغنم هقس ردسأ لكىلا ل_ضول ىلاعت هنا ىبعل دنامال د.عولاىفهنلا
 ظ 1 4 هدم نأالا مكلوق ىلع لديتامومعلاز ةاوطناعازئالباواساو كلد حدي ةعافشلا بيس باذملا

 |: !ةووسؤانمغ دءولارهاوظب ةضراعم ددعول ارها ولفي أو عمق د.ةيال تام ومعل ارهاوظي كسلا نا

 ||| نمديعولا بناج ىلع خاردعولا بنانا هتئيطخ هب تطاحأو ةئيد بسكن م ىلإ هلوقريسسفت ىف ةرقبل
 00 ةنثمطم ةنمآ تناك هب رقالةههللابرضو) ىاعتهلوقلعأ هلا ةريثك وو

 ل همحلا) لئاسغذي الاىفو (نوعنصيا وك امبفوذتاو وفا سايلهقلااهتاذأ هلام ذاب ترغكف ناكم

 3 لأ عوفولا وهو اذ دلاتاف ' ااضيأ مهددهةرخ . الا فدي هلا دمع ولا رافكلا دةهامل امتثال ل والا

 0 ايت ع قوشو ب اين بر شي دك شل (ةماشلا هلكسملا) ةياالاهده ىهرك ذاكفوكلاو عوملا ف
 ! اذهانبب هلا برش ىتااةيرقل هذه: نيعمدوجومءئشب برضي دقو نك, لو ادوجو مولا كلذ ناكءاوس

 ” ]|| لمت رقلا كلف ىفاثل اربدقتلا ىلءو ةنيعمةن رق نوكتنأ لم.ت<و اضورغم امش نوكتنأ لم-:<لثملا

 ' 0 المات رضاه مال ةكمرغاخ ا برقالاو ةكم هاهما ىلع نب رمسفملا نم نورثك الاو اهريغو دك“ نوكت نأ

 ْ (قؤالا ةفدلا) تافصي رقلا هذها ىلاسعت هللارك د (ةقلاثلا ةلمسملا) ةكهريغ ثوك“ علمود

 3 م :و انما امو انسان اوريو ألاف ممبباعرانغبال نما تاذ ىأ ةنمآامنوك

 3 ٍ هلئاءرح لأ اوناكب مد ممافةكملحأ امأ ضعب لعمه-ض»:رغي ناك ب رعلا نال كا ذكن اك "ك٠ ىف مالاو

 1 ٠ كلذ ناكياو مالا( ذ ةرائا مو زر ساب وكت اهيلطعتا مرسم و هاووتح ارث برعلاو

 " ]|| بطلاب م اهلا عم صون ةاكمالاو ةنيئفزالا نم فورظا او هل فرظو نمال اناكماسمنا لجال اهلهال
 1 نوحاتحالاهلهأت ةنكاس ةراهاماه انعم ىدساولا لاو ةئمطمهلوق ( جانا |ةيفبملاو ( درابو ”راخو

 || اهنعلامتنال ىلا نوح ادخال مسا ةائمطم موكن مدار 1 ناكّنا لوقا قاضوأ فول اهنع لاقت :الا ىلا

 || قدضلا بنس اهنعلاةدنالا ىلا نوج اال مما دارملا ناكتاو ةنءآاهنو كىءمو» اذهف ف وللا بيسد
 1 سلا نأباودياد ارك عني ناني يدا لكى عو اكملت نما دغر قرا أ,هلوق عمها ذهف

 : اولاك
 بة و < تيب د لا 1 ةييعت

 0 توي مك تاير"

 :ه ظ ه.افكلاو ةدعلاو نمالا . « . هنامئاهل سل ةثال
 : هونج نهال مالم نك( دلبلا كا ذءاوه نال ةمأ ىلا راش ةنئمطمهلوقو نمالا ىلا ةراشا ةس:آ هوقذ

 178 لوقو نورمسغا لافي افكملا ىلا ةزاشا ناكت لكم ادغراهتزراهتأب هلوقو هيفاورةدساوهدلا اونأمطا

 هلؤقوهو مالسل | هسيلع ميهاربأ ةووعد ةباحا هيف بتسلا نراك لا نع
 8 ىوبتسانثلا نمةدسقفا لعجاف

 هلفا عذاب ترغكسف لاه هن هنالثااتافدلاود ب هب ب رقلا فضوانا ىلاسعت هنا مث تإ رثلانممسهقزراؤ مهلا

 |١ هب رقلا كلت لهأ نا ىنعملا ناكسف م عيال ناوعف لاوؤسانوه لوما دينو دشا لثم ةحيعت عج ضنالا

 ظ اويحوتساف هلل ةيظعمعئن اور فك :!لاقينأ قثاللاناكو هتنااهبذ ف رعنل!نم"هل_لق عاونأب ترك
 : / لانا فكن ا عب ىلعالا لع دالانهيبنتلادرتهةملا باولعاو "نلقلا ل بيمااهغ بادتعلا

 ١ و هالو لق وو نسل فلست داس قالا علان ممم 7
 هللقلا 1

 ك0



 ا

 2 1 مي يي 7 . يرام عج

 75 ع

 ْ | هلوقوحو ملأ ٍناذع ىلانودرب ىلا اق عاتم ايل دل لك عانم لب سابع نب! لاقف لق عام مسوعام حا 1 9

 تامر مهيذوهملا ديال هعبتأ مالسالا لحال مرتك امو ل<ام نيبال ىلاعت هنا لعا(نولطي مهسدتفنأ اا

 و

 ك4 عت 0

صق ام: :مرحاو داع نيدلا ىلعو) ىلاعت هلوق « ميل ب ادعم غاو أ
 اوناكنكيلو مهاناظامو لبةئ زم كيلع اةص

 ١

 0 1 لا مما ال اةروس ىف ه هركذ قيس ىذلاوهو لبق نم لعانسف امانموحاوداه يذلا قلعولاقفأ

 هريسفتو نولظي مهسفن أ او اكن كلو بهتلاورا
مزح اداه َنيذلا نم رللغب .ةىلابعت هلوق فروك ذملاوه

 ٍْ أ ان

 0 مُهلاهعءوسلا اولع نيد كم رامز كات ةوق « مهل تاجا تايبط مهيلع ظ

 هب وتلا نم مهعدبالهللا ىعأ ةفلاخو هنا ىلع ءارتفالا نا نابي دوصقا انا لع (م-رروفغلاهدعبنمكبد

 و هلكفي اناق وسل لع نم لكو ىصاعم اور قكلآ وهو ى.ةءالام لك لون ءو سل ظفاو ة+ح راد رفقا لوزا
 | اه دصواةح بهذملا كل ذنوكد ملام هاف اشك هن وكل معلا عمي ىبذ نراالا دس[ نالفر هكا امأ ةلاوجلا
 ظ نا تثق ةيصعملا كان هئعر دست لءلاو لمعلا ةلاغةوهشلا رصتلا سهل اامأو هسضترال وهراتخيال هنا

 نب صم دون دمج عع

0 

 0ص را دب وعم

 ٍ | نيذاارافكلاك او أ ديدّمىفانغلاب دقاناىلا.غت لاف ةلاهللا بس هلع م دقائاف ءوشلا لع 5 1 1

 0 اول_عن 3 ذأ قف كبرنا وق كلذ دسعبان ام ىلا عت هللا ىلع#ي ر ا وةروهشلا ىدتقعن ومر :ونوالك | 1 5 3
 ٍ | هرئاددل رك ملاهي كلت دعن نم ىلقو ةءيسلا كلت ذعب نم ىأاه دعت ن ءاونان مث“ ةلاهللا بس ءودلا | | ا 0

 | هنالاف ٌمدبك آل! لس ىلءاهدعز نم كرش هاودداعا مث هتتااوعاط اواونم[ى اوس تان ملا كل7نعأ

 ناسالان ا مدلك 'لصاسو ةلاهللا بيس هتعردص ىذلاءوشلاكاذا م يحر روغغل هنا ىنءملاو يسرروفغل
 ةلاصلالاععألابقأو نمآو هنعبات اذافاديدفادماوارهدا رهد ىماعأ اورفكلا ىلع مدقادق ناكتناو | 0

 اتينح هللاس اف ةم 1 تاك مييهاربانأ) ىلا هلوق ه باذعا | نع هصلذعو هارون لقي مي .تزارو لا نال ظ ْ

 ةرخ الافق هنا وة دلا فمان ومةدبسم طارص ىلا هادهو ءانشحا همعت الازك اشنيك رمثملا نمد لو ْ !ٍ

 | ذه ىف فيزا ىلاعت هنا لعا (نيكرسش ا نم ناك امواغ ند ميهاربا "هلم عما ناك بلا انيحو أ مث نيطاصلا نا |
 ءاسالا رون ىف مهتعط اهنمو ىلاعت هيدادنالاو ءاكرس ثا | تايثاب مهلوتاهنم*انشا ىف نيكرسثملا بهاد مدر ولا 0 ا
 ْ ءايشا للحب مهأوقاهنمو دك الملا نه «لوسرلا كلذ ناكل الوسر هنا لسر وأ مها وقو مالاسلا ميلع لستر لاو | 1
 هيلع ميعا :اربا تاكو لا دتالامثحف تبعد لاطا3 غلابالف ىلاعت هللا اهحانا٠ امس ميردو هللااهعّرح | ا
 |ىلاو كلرمدلا لاطاو د_حوتلاىلاس الا اعد ىذإاوهو نيءاوءالا ةودقو كد رمالسل. ]]

 'هنيا ءزلذ مجال ههءادتألا بوجو نرش مهتم رط ن سك نف وعم دب يره ة مال و كرما او ةئارشلا | .

 رارقالا ىلع نيكرماملاءالؤو علال داس كال ذرب سيل ديبوَداا ىف هني رط هنع كحو رولا تارت قالاس 1 ١
 ناكمنا (ىوألا ةفسلا)تاغسرءالسلا هملع ريهارب راهو ىلاسدلا معا و لريشلا نءعوح رااودم> وتلا | ٠

 هلوتكرذنات اذص هلاكل م الا ٠ ن. ةمأءدحو ناكمنا(لوتالا) وجو هزيسغت قو ةمأ |

 دشار قراتلا ع ذأ ل ركن هع : هللا ىلع سنل 1
 ناكو ةنا دعو نك وحملا ادهلئارافكا راك واكس اسلا 5 زدنا تحدها لاق (فاشأا) أ ا
 "هلع ةمأن وكم نأ (ثلاثلا)ءدحو ةمأ هللأ هع ىل.فت نئورع نب ديز ف لود لسو هيلع هلنا ىلص هللا لوسر 0

 هيلع هنا( عبارلا )اماما سائلل كاعاج ينا هلوة دل .ادو هيمتْوب ىذلاوه ةمالاف ةمغبلاو لح راكلوعقم نة 1 3

 ىرجم ىرجالو قلانيدلاو دولاب مهاوسن عنيزاتم همم تاعجةلجال ىذا بيسلاوهمالل_بلا
 نبت بشوج نير نعو بسلا لع بيسملا مالافالطاةنمالا ىلاعتدنت هاهم ةمالا كل: لوسط بتل |
 أ هدحو ناك هتافمالسلا هيلع محارب نمزالا ضرالا لهن مم هللا عف ذي يشع ةسعبزأ اهبنوالا ضررا[

 |امهنع هللا ىضر سا يعنبا لاق ىلابعت هللا, سها عاقل اود تنانقلاو هتناثناف هنو كس (ةيئاشاا ةفصلا] ١
 | ه#نعلوزيالاليم مالسالا لله ىلا لئاملا تف.:طاو افسح هنوك (ةلاسثلا ةفصلا) هلل هماعم هنوكه انعم 1

0 

 ةقماا ١ ةضددا|ةمشدد هو ىضو م لاك انم مافاونتتخا نملوأ ناا معضم ىذز ضايع لاف

 ---بسبم

 1: ار كد



 ا ةنينانيف ظ .
 داما 0 اا ا 0 م0010 ا 0 7“ 1 0011041111١1411

 5 | ناتيكح ءنانروسلا نات اهو معاط ىل_ءام مرش ىسو أ امد أ ال لق ىل اعدل اوقىفم اناا روس ىف

 / اه هريصحسو ةرّنلا رز وسقف تدرو ةلغفللاهذنم ةدأ الاوحد تال :رقلاةز وس: ةعيرال ا هذه ىناشدأ 'اهرمصتح 2

 ظ | لكلا جايأت مكيلع ىلتيامالاماعذالا ةهجوكل تلحأ ةر وسلا هذه لوأ ىف لاه ىلا: هناف ةدئامل اة وسلس

 مدلاوةتنتملامكلع ثم رح ةروسلا ٌكإ::ىف ىل اعين هل وقوه مكمل هلوب دارملانا ىلع اوعج أو مسيلع ىلتامالا |

 ةذوةوملاو ةقنذاملاو لات م ةثالثلارو لا كا ىف ةرؤوك ذملا ةعبرالا كال .رك ذه هلفارمخل هي لحأامو ريزنللا ملسو

 || وهو بصنلا ىلع مب ذامو لاه مث ةمملا ىف ”لخادءاسثالا هذهو سيك ذامالا عمسلا لك اموةصطنلاو ب ةرتماو | ٌْ
 2 ظ | ىف تام رمل رمص>- ىلع ةلاد ةعبزالارو لا هده ا تدذ ةهللاربغا هله أ اموهلوق تدشن لش ادملا ماسقالادحأ |

 2 | هقالزئأامرخآن م ةدئاملاةروسو ةمن دمر بلا ةزو .نافناتيندمنانتروسو ناتكمنانروس ميرالا هذه
 1 نأل#ىفناك ةعطاقلا لثالادلاو عامسالا هصشامالا عب رالاءذهىف رتل ار يصح ركنا نكةش دما دمع | :

 ١ ||| ةكم رم الؤأ ىفانب امئاعرمش ناك ع بزاالا هذناه ىف تامر ارمصحس نا! ىلع تادةر وسل اهدي ه ناله تاع ىش

 ! | ةلازاورا ذعاللاعطق عم رالارو ل!هذه ىف ناسلا اذه داءاىلاعت هناواهرشآو ةن .دملا لو اراه رت

 1: | هللا ىلع اورتفتا مارح! ذهو لال- اذهب ذكلا مك.:سلا فضتانملاولونالو ) ىلاعت هلوق أ هلئاو ةيشلل |

 |ةلكملا)لئاسمتا هن الا قو ( ميلا باذنع مهلو لاق عاتمن رطبا بذكلا هللا لع نورا نزلا ايدك | ْ
 | قرافكلا هس : رط فيزورصملاكلذدك أ انى غلاب ع درالا كلت تام رم اريصحابلىلاتعت هناهلعا (ىلاالا | ٠

 ْ مانلاو هلص وا وةيئاسااو ةريصلا نوم ا :رخااننع نادقنلا ىو ةزانت عبرالا ذه ىلعةدا زلا ||

 ْ ْ او دازتو تام زا قو دازدتفاناوزأ ىلع مزحرانروك اقسلا مانا هذه نوضينف املي اننا

 0 ظ تام را ناني ىلاعت هنا اق هنن اريسخل هب له أ اموريزتنلشا رملسو مدا اون ةدحللا اولا منال كا ذو تالاللا فاض |[

 7 | ديعولارك ذمته ىلعءارتقاو بذكم ارح اذهو لالح اذهنا نولوتب ىا٠اشالا ن نيو ةعبرالا هذه ىف 0

 2 ظ 90 , الآ هذه ىفرك دمع رالاروسلاهذه شرعدمحلا اذهنيبا ىلا عت هنا لؤغأو بذكلا ادهىلعديدشلا

 1 ظ ىلع دي زعال هناانلعديدشلا دنع وللا بح ومو ىلا هت هنا ىلءءارتفلؤؤ ب ذك اهنعناصقنلاو اهلعةداع زا تا
 1 | ناهجو بذلكلا مكتنسل ف صنامل هلوق ف بذكلاناصتنا فا (ةيئاشلا لثسملا) لعأ هللاورمصلا اذه أ

 "| لالح ادعبدكل مكتنسل فصول الاولو ةنالونرب دّةثل اوديردصم امجاسزلاو ىانسكلا للا (لوالا) أ
 3 | هلوقنالرارك2اىلاىدإ دود هلع هن , الا ليسو لاه ناف اذكواذك اذكلاولوقتال لا نأهريطت مارحاذهو ا[

 : ْ أ بذكناني هيئشل بذاكلام كل ؟فشنال هاوقتأ باويلاو كلذ نبع بّدكل اهلنا ىل_ءاورتفتل ىلاعت

 :؛ ْ ةزعسشكن «نارقأ | ىف هرياظنو دعا لا ناسلااذ_ههمف لصصل بذكلا هللا يلعا ورثة هلوق داعافىلاعت هللا ىلع.

 : | اولوق:الوريذقلاو م ها ا ينل 2 ما

 ' | لئملاامولع منو كح ا غاظنل ف ذو مارح اذ هو لالح اذه هسبفبذكلاو كتسلا تقتدتىذللا

 أ فوه هثةرتحو بذكلا ةَده امن اكمغملبو مالكل اص نم بذكلا م كيداسلاا فصت ىلاهث هو (ةثلاثنا ||

 م وس وو ل را را اوبعل 10 0 ا

 ١ ىَرحملاالعلا نأ لوبق ءردتتو |

 الالكلا فصيةماربتايقت ه نغوتعلو ةّرعلا قربى ريس

 0 ياما بموحا اسس بجو
 | مالسدل مالا اذهن ا نا او كل ذبان مآ هنا نولو ةبو ىل ات هنن ىلا لاطخلااو يرن! كلذ توبسنت اوناكمهما (ُ

 1 لاهأت 20 وكلا ىل اعتدل وقك ةبقاعل مال نأكل ب مهلاض هرغناك اممارتفالاك ل :نال ص رغلا |[

 أوه رتكلا مهف مهغصر نال بذكلا مكتنل [ففصنا ل هلوقن عل ديبذكلا هللا ىلع اوزتفتل هلوقوىدحاولا |

 | نورئفي نينلاّنا لامني رقفالا دعوبأ مث ىلانعتهلت ا ىلع“ ارذالاءبدكلا ,نهقصو رف ىلاعتهلها ىلع ءارقثا |

 عم لا |لال دق عام لاق ءرق نع منهن نو زياتنا + نحل ا منوم الن ذكلا هنثا ىلع أ
 مسج سس محرج لي دوج دج جه جينا همم بيس 62:7 صمم عا مكس مسج سس ا اساسا ١» اسس ول اا
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 ييسسس-لللىلى[ى[ ا ل2

 نلاو ا دبكلاعآ نى فتش تاو دتال عنب مووحول حاولوا ة ميس لك ق هرعت لاعو ةعقبا | 1:
 ل 17
 ادعم 0 جيس وحج 23 هب هد |

 1 يي عمو وبلاك قب موتلع ْ
 صا لبا ديمناوهنتحا وق يت كيال لعاوضمتا دوبيلا نال ب ليل نمت ءقيقن
 لقاح ال تلدد تيدا موي ملضخأ ةعبأ مويا ىلع لدي هوت ىؤح ختام لاا د

 ةعا امرت قوق الا عوف نعي وكت او قطتي لله دووم حس قلاع قتح 7
 حالو ن اهوا دهع 0 و نلخت ا ديم تاتو | | + | ىمللا !ذ هلت لا اوسع لا عال لق اتروغاوتنوخ دوو 1 تم وح ظ

 مكحسقاعتهنا ىلا نوتات مها اكاد ماشا وربح كسل كوتلاو 8 قت رس 0 ووو ص تمح ع 2تناقرهتالجلاق 1 ادا
 هتسوماوهمكذ تبول سال عدلا) .كلعتةوخ_ بسلا هتف طعسلاو بآن 2

 لاتمام (نيت# جارح وذي نمت بز مارحت سأ يو درست
 ةكلترو تالت قرانا: عدس ايا كوع دنا ور ظعاو حب ا 8 1 ظ ظ لا ديماللا هلع ارا جابت د دلع لما ددحرعا
 لاَ ىرخادلا قلدنل 1 ٠ءىلامتقا ركض دنع وى الاى ب رطلاءةفناحغ اوةح ا ةظعول لا

 شد قعاهس فعول عضو دوج جوف دقو حأ ع ىتامالا بالا لغأ ولدا

 تنوي الا كلذ رتنا اكد نمد وصقل: تو ةج لع ةسنر كت لوقبال ةةاشفاوبهأللا ١) د
 - -4 نع م طع 0000000 حد ركنا كال قا ' ري م يأ تق لوألا دلال هاقلاو دطت از دوصتن وكيلا اوتيبت لاو قاتلا ١٠.١ با

 3 خاراسماريست دبر هش ماعلا عاضالا وهات نزع د حدوكت ليلتك |
 ١ هنو رش اهذهو ةمكش أ. ينوه كلو اعلا لا سلط در !ةبعطتلا خا لدغ مالكا !١

 ب دراسالا (اهتتو)اربتك ارفع ارح قواد سكش لت سواه قا لاعلان 2 1

 جارته د ةئمدوصتل ات وكيلا لالالا (اهتلاتو) ةسشلا ةظعوقلا حوةصاتخالا لتال قوتنا ١١
 د نماكم الط توك آ/امهدحت)َ مخ عل دنا عع قدتاو عكا دو رهئاقاو عوستلا
 قع ضاوطلن اوعلرتت اد مو زتاَتا 215ه عتاد قع سعوا روهف ا دتعووهشملا ىلع

 لوا هاك دست هلا تام دتس ينكر لذا كلخنوكيينق( قاتلا مقا وإن سيلا ه سوقا
 ْ ًايوطإل مَا اًدعوجدملا ع رتناو طابا لش او نعتلاو املاء علا لعام و ر 3

 ةردجتبتسأ مهل داو للا هت ةوقيدارتا وهدا دو لوألا مخاوع مي وتالا ١ لست

 لمقال ع لوتضاده تغرعا اه الا داع قمر وك د للا ةثالتلا ماقال هده حاولتاقافا واصلا ١
 ٍِ 44 هلا ركح# 8 ءالؤع عمتما كلو تعا مولعلاوةعقش يرامتب رات ميا م
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 2 ةب ىذا! وريكسسل اور غملا قنيدحوملا نم ناكمن انعم نيكرمشملا نمي لو هلو وق هبا نا
 4 وره 0 ريرقتاىف ناكمال_ا هلع هنمهرثك اذا ظ

 ازا رمت حزب الا بح اال هلؤوتب بك اوكلاو حانصالا :دابعلطب أ مثتننجو حي ىذلا |

 :::ًامطلا دي رحل لسلق وملا» احا ةيقدكه رين هقا نم بلط م راننلا ىف وقلاناىلاضالا | ْ
 ةاجفويةب ا وتئارحج ىف امراه ناك السلا هدلع ميغا اربا نارلع آر قا ملغ ىلع |
 وةوهاذاخمءادغرخ اف افض ويت اذدجتإلف فيض عمالا ىدغتبالناكجالسل اهيلعهنا ىورأ

 0 ارم ”ىلع بجي الا لاق ماما هلع مهن ا اور وطاح ماعطلا ىلا مهاعدقرمشبل اود ىف أ
 هيلع ميجاربا ىلع ىلاعتمقتأ معنو لق عج مع الا طفل لق تاف هعالبلا اذ سمك التبا ال ىلاعتاهّللا للا ىلع |

 ل ءلق تناكن اهلنا يعن عمم ارك اناا داملانلكم هسنالا اشلاهرف ةيثكتناك ||

 00 اوهءابدتسالاو ةويدلءاننطصا ىأء انتج ادآوق(ةسداسلا ةغملا)
 طارص لاء ادهو هلوق (ةعياسلاةفصل1) ضوملا ىه ةسامل او ضوملا ىفءاملا عمم -لصأو ت تنحأ

 طارس ده ناو ىلاءتدل رقدربطت ل طابا نيدلا نعريشتلاو قحلا نيبلا فيي غرتلاو هقلاف ةومدلا فادأ

 : ف قا : !لكىحلا هس هنت ةدانتق لاه ةنسحالدلا قهاناو هلوق (ةنماشلا ةفملا) ءوعست هامة سم

 0 خيرا ادم رانا اور وراسل دوبلاو نوادي دج نأ

 مس الا ىف قدص نانسل ىل لعج اوهلوق فم ءاعدبايسأ هللا نا مالكم قش
 دايبهتسم انا ةفسلا)ةدابعل اوعافولاوءق دسل ا لذقو يحارب لاىلعو يحارب لعتلصامكصانم
 ةملعاى رح“ الا ىف هناؤ لة دلو نيد اصلا نا ةرخ . الا يفمناو لاقت ل ىل غناه نيس انصلا نا رش الاىفع

 اةرخآالا ىفدئاو انه لاقغ نيملاسلا ىيتهل اذو اكس ىل سبيل اهتهنا هنع كح ىلاعتدئال اناني اصلا
 كلاسلا تامانقم ىلع فن نكت ال نيلساصلا نمدنوكن ل مم هعاع تب ابسأى است هنا ىلع اهم" نيللاصلا
 58 تام مفرتهموق ىل< يهاريااهان انت كاتو هلوق هو. ىرخ ابى كلذ نين ىاهث مقل نام

 ,معبتا ناك يل اانبجو أ لاق ةفيرمشلا ةيلاعل تافصا اذهب مالنا هملع ها ربا فصو ال ىللعت هنا لعاب

 / ٠١١١ هاربا ةعيرش ىلءناكلسو هيلع هنن! ىلص ”ىبنلاّنا موق لاه (لوالا ثيلا) ثحايسهسيفو اهون ميهاربا“
 | عال كامرا عرج ا مالا لع هيي نيم يما لدرس هوه عرش هلرسلو مالا هلم ظ

 0 ولدت لم ىلا لغد كل ذدارملا ناكها "لم حبتاو لاهل يكرمشللا نم ناك ام هيون الان |
 ١ اقرت عتاب اثم نكي نا ذكراك الو ةملضلا لئالهلا لع هاش بح ودل او اليسا قئامنا“ ظ

 2 | رمل دوكي نال متجانق اف بانل لوصح حدب ىتلا عننا رشلا ىلع هل< بجو ىنعملا اذه ىلع عل انآ

 1| ءلئالالادازياوةلوهلاو قفرلا قي ا اودو دم-وتلا ىلا“ ومدلا لاك ق متعب انيرح ال!
 افا فاش !بحاص لافت( قاثلا ثصلا)نارقلا'ف ةفولاملا ةقيرطلاو حام ىلعةرعتك عاونأب ىرخأ دمج
 1 ذيالاو هلت ل الج اورلاسو هل هللا ىلاسم هقلا وسر ةفزنم ميظعت ىلع لدن كمل انمسوأ م هلوقهفن م
 هلل لسوميلع هقا قلص هنا لوسر عاما ةمعنلا نم وأ املج أو ةساركلاا نم هنا لش وأ ام فري
 ه ايبمقتا'هحدنم ىلا ميئادمل ارئانس نع ةترملا فيتعنا اذه دعاس ع تلد هظفالا هذه ناا لت

 لمتالوق

 عا (نومفلتخم همخا وناكاههةمايقلا موب مهني مكحل كمر تاو هبفاوفلمخا نيدألا ىلعسسلا لعج امتاز |

 1 اهب موي لتخا مالسلا ةيلعد_ه”ناكوجالا هلع ريه اربا ةمداتج سو هيلع هلل ىلصا دم ها ىلاسعت
 لال اًدهدنعو ةعججا مون هعرش فر اتا دخن اكمالاسلا هملع يه ارباناانلق اذا لصحت ابغا ةعبانملاءذهف |
 000: فاوقلتخاَنيذلا ىلعثيسلا ليعج اغا وبقب هنع ىلاعتمتا نايل تدسلا امي دوييلارانخاملف لوقي نأ |

 - ف ومره م أ لاق اهسهعهق شر سابع نع حاد نع ىلكلاىور (لوالا) تارا ؛ الا |
 عويض نيسويسحسسسو»
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 |الىلاعتدلا لع ( نيد هان لع اهو هل دس نع لبض نع لع اوه كبر نا نأ ىه ىتايمهلدابوةنستا | ١

14-6 
 ص00 مااا

 | ناا وأف مكل اعأ نم اش هدف اولمعتال عجب أ مون دوهوادخ اواموب مانأ ةعبد لكفهتاوة .تةنلاهو ةعيلبانأ 1

 | ددسو مهل تسلا ىلع الغ تدسلا!عويوهو قاف نس هبف خرف كذا مولا الا د زئالا ولام كلذ فاش 0

 | "ا يدع وكي نأ ديرنال ىراصنلا تلاقف ةعم انا ضيأ مال سلا هلع ىسع مهءاسم هدف يلع ١ ْ ئ

 | ناكرم ىلع ةعبلبا مون بتكمدا نا لافت هنا ماسومملع هنا ىلسص< ىنلا نع ةرغر هو ىوروت دحالااوذذكاو: ! ا

 | هلوقلوةأ ةاذهتفرعاذادغدهيىراضالاوادغدوببلا عمت هنفانل سانلاف هل هتلااناادهو هنغاوةلتش امانا. 0

 |تسلا ىف مهنالتخاف تسلا وراتن اعلان مه نم نب ىلع ىأ همض اوفا نيذلا ىلعىلاعتا]
 | نممه:ةقاوفاتشادوهلاناهسقا اوناتش !هلوق يعم سدلو هلال ىأ م وبل "كلذ قرين ىلعافالتشا ناك 1
 ْ ىعأا ىلإ :اذهيهنفاو فاتن اهلوقريسفتنكمالخللذ ىلعاوقف:ا ذولا نال هبلقي 2 ل نم مستمرون تد لأنا ا أ 1

 لأملا لهأ نال كلذه تدسلا موهنملضخأ ةعجلبا موننا ىلاع لدي هو ىلةغلا ىف له لئ اف لاكن اف ءانمدقام |
 ةعدلبا موي مودحالا مون منيوكتنل او ناخنابىلا عت دو مايأ ةنسس ىف لاسغلا قش كاست ذا ىلعاو فت ثلا[ ا

 ىمملا اذهل تسلا اونمعف لاسعالا لرتىانبرئذاون نيغ دوبهيلا تااننقف غا را هيشبلا مداعت |

 | نالوةعمناهجولاناذهف اننلادمعموملا اذه لعجفدحالا موب وه نيوكتلاو قالا ادم ىراضتلاتلاقو |
 |بجوب لات او ماقل !لوضحو ما.ةلاو لالا مول وهتعجلا مولانلقانلا دبع ةعبلب ا موه فهجولا اه |

 ْ (ىانلال وهتلا) معا قا وافي -ولا' اذه نم ىلو أ دمغلا م ول عملا مول لعق يظعلا دوبرمسلاو لماكتلا ح رفلا ||

 / ىلع هعرستىفا اوقدش نا ميلع بححا ولا ناكو ةرانةومرحو ةران هقدشلااواسارمتا تلا قمهتالثخاف

 ظ 00 ا عا ١

 | ةلفءوملا وةمكحلا,كيرلسسيلاعدا) ىلاعتةوغ « باقعلابنياطممالو ب اوثلان تملا ةماعلا مولا

 ا ىلا عدا لا قفهمف هيمن دجءسحأ ىذلا ذل نيب مالا هيلع يهارباعابنانلسو هيلع هلا لصاد_ترغأ ع

 : ةمكسأ- !ىهو ةثالثلا فرطلا هذ. دحأب سانلاوعدب نا هلوسر ىحأ ىاعتدهلالنعاو و ا 1

 | لاقذى رخاةيافلدخلا اذ_ه ىلا ءتهللا رده ةدنونسحالا د رطلاب ةظذاحلاو ةةسلا هلع ولاو |[ ٠ ا

 ٌْ | ضم»ىلءاهشءيفطعو ةثالثلا ق رطا هذه ىلاعت هللا ركذ ذاملو نسحأىه + ىتلامالا باكا لهأا ولدادتنالو ا /

 ظ ىلا ةوعدلا نا لءاو اطوضمادمزلمامالك همني رمسفمللتدأ ارامو ة 0م 1

 1 كلذو بهذملا كل ذرب رقتامتأ ةجلل ارك ذ نم ةوصقملاو ةنرو ةح ىلع يمن رك نادال ةهاقملاو بهذللا |[

 د طي مسقنمش لولا م ةلااما هماق.او مصخلا مازلا دوضةملان وكي تأ اما ونرعَمسملاَن ولق ىفداقتعالا |[
 ع نوكدال نأ اماو ضي.ةنلا لا.ةجا نع ريم ةسمعطق منقي تع ةحن وكتنلاما لا كالتنال نيمدق لا

 ا نجلا كارامقا يلا دهر هظذلماكلا عانق ال اورهاظلّناظأ ا ديف 4 ركل بكلذك

 تاع ردلا فريش اهذهو ةمكم اء ىىسملاوهكلذو ةمنقملاادماقعللةدضا !ةيعطقلا ةغا (اهلوأ)ب ةثالثلا ا
 : ا تارامالا (اهينانثو )ب ارم اريثألا ريخ قو دقق ةمكملاتْوي ,وب نم راهم تفوقا لاك كارو 00 نا و

 | مازلاهركذ نمد ىصقملان وكم يل! لئالدلا (اهئلاثثق) ةنسلا ةظعوملا ىهوةبعانخالا لئاال داو ةنلا

 | تام دعم نماكص الل دنوكي نأ( امهدأ)نيم-غىلع لدم اذه تلد او هكا ذو مهماحخعا ءموسنلا || ١
 ْ | ىلع مق ةاولال دل اوهلدملا ادهولث اقلا كلذ دنع ةلسمتامدقم نمو اروه+لا دنعروهشملا ىف قى انتم

 الرا هات نأالا:دسام هلطانت ام دعم نماكسع لملدلا كلذ ن وكيت( ىناثلا مسقلاو) نسحالا هد دا[
 [لهأيقرلبال مسقلا اذهوةدسانلا قرظلاوتللطابلا لم او بتشلاو ةهافسل اءنيمةنملا ىلءاهج عر | ظ
 انك دايت يثق نسح أى م ىتلان مهلداجو ىلاعت هلوقيدارماوهكلذو لوتالا مسقل اوه موب قالا اغا لضفلا | ْ

 للعلا لهآ لوةنذاذه تةرعاذا ذآ الاءلهىةروكذملا ةثالثا !ماسقالا هذه ىف اولد الدلازاص ما |

 نكح ال هم تا .١مولعلاو ة.ةدقلسا فراعملا نوبلاطلا نولماكلا. فئاوطثالث | :

 همم مس ممم مممس اصل يمس

 الا

 مودك
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 أ كلذ كهنوكر ري ىذااورركصعلاو رغصلا قي دحوملا نم نأكل ءاعم ك1 ء”كيرلو هلونأ هنن نا

 12 ا ْ

 0 تصمم بيع يسم سم ب مم سس ا ا م ا سس ا سس م حإ  بمسمم ع يي امس سسمام ع ا يح حم سس ل ١ اسم ل مع ا

 0 00 ان ل سمعت الا مها و 0 د ظ
 1 السلا هيلع ميهاربا ىلع ىلاعت هتئا معنو هلق عج معنالا ظفل لق تاق نعءالبلا اذ سمك البا ملل عتهّليا ع ْ

 | ةرثكلا فيكفتل لق تناكن ا هلئا معن ع للا رك اش ناكئادا رملاانلقنو هممئال ارك اش لاهت لف ةريشكت ناك

 5 لاعتفارعو ةكلانئوثلا دسمان وهءابدتسالاو ةوبنلظءاننطصل ى امج !هلوق(ةسداسلا ةغا ١
 ! 3 ةنسم طارص لا هادهو هلوق (ةعياسلاةفسا1) صولا ىع ةساملساو صوم حاملا عمم -دلصأو تنبح ٍإ

 1 | ل ارساذه داو امتار ملت لطابلا نيد صرشتلاو وح | نيل ييضرتلا وقل ةوع دل ىىأ
 || لكف قاد لكىلا هببج هللا :دانق لاق ةخسحانندلا ىفدانتآو هلوق (ةنماشلا ةفصلا) وهن ااه

 1 | هبالا مهلرفمالف برعل اريئاسو شبر قرافكأم اونريعاظف ىراصنلاو دوبملاو نوامسملا امي نوري نايدالا لهأ ْ

 0 | ىصلالوقوه نورخآلامتو نير الأ ىف قدص نانسل ىل ل عج اوهلوةىمءاعدبايسأ هلا نا مالكلاا قمة و
 2-1 | هناوهوق(ةعساتلا ةفصلا)ةدابعل اوءافول اونو دنملا لئقو ميه ارب لآىلعو ميه ازب'ىلع تيلص ام كسا نم |

 2 | تامابشم عاى درخ< الا ىف هاو لة بلو نيكساصلا نا. ةرخ“ اللا يفهناو لاه ل ىل نق نيسانصلا نا ةرخ“ الاى فنا

 " || ناترخ الاف هناو اثهه لاقت نيه اصلا تهل ازور ىل تبر اهتدنا هنع حس ىلا عتتئالاناغنيلساسلاا |

 َ نيماصلا تاماقم ىلع, نوكين أنني ال نيلساصلا نمدنوكنل مم هعاع دباس ىئاعت: هنأ ىلعاهبمللا تئيطاصلا

 0 اب نم تاجرد عفرتهموق ىلع يهاربااهاندت انس كلثو هلوق ىهو: ىرخ أذن .1يف كلذئب اهدا ناغأ :
 | هلم عبتا ناكل انبجو أ شلاق ةفيرمشلا ةيلاعلا تافصلاءذ وب مالسملا هملع ميهاربل فصوال قلعت هئالعاو
 | ميهاربا ةعبرش ىلءناك لئسو هيلع هللا ىلص”ىبنلاّنام وق لاه (لوالا ثحبلا)ثح ايس هسيفو اهنمنح ميهاربلا '

 | مالا هيلع ميسعاربا عرمش ءايحا مالاسلا هماع هسمد نمدوصقملا لذ درهم هيبه عرش هلرسلومال لا هيلع | ٍ :

 هده ىماليسلا هيلع ميهاربا فصو ىلا عتهنالفءعض لوقلا ادهودي الا ذه ىلع هبغذمتابثا ىف لوو. :

 | ليسو هيلع هنقا ىلصىبنلا لبق ناف كل ذدانرما ناكميهاربا هلم حبتاو لاهل نيكرمشللان سنا ام هناهتم الا |
 أ هلوق لم عنتمف هلاعباّم نكيبل كل ذك ناك اذلو ةمامقلا لثالدلا ىف !ءءاشبدمحوتلاتنثأو كرمتلا قنا:

 | 1 دا راادوع تالمتم االتايخةعبانملا لوسح عض ى حلا عنا رسشلا ىلع هل بجوف عملا اذه ىلععلا انآ

 | ةرَملئالدلاداّرياوةلوهلاو قرا قيرطنمملاوبع ديت اوحو دولا ىلا" وعدلا ةيشك قمتم اتيرعالا

 ' | ةظفا فاشكل بح اص لاه (قلثلا ثصلا )نأ ردا" ىف ةفولاملا ةقيرطلا وعام ىلعةريشك عا ونأب ىرخ أ دعب .

 | تانناذيالاو هلت لال اوراسو.ه لع هلفا ىلسم هلنا لوسر زخم ميظعت ىلع لدت كحل انمحوأ مث هلوقف

 [|| نم هتلم لسوهملع هللا ىلص هنا لوسر عاملا ةمعنلا نم قوأ املج أو ةسار كلا نم هنا ىللخ وأ ام فرمش.أ
 [ىلاعتهلوق « اهبهقلا حدس ىتلا جاد ارئاانس نع ة.ترلا فيتعناا اذه دعا ىلع تلد هلظغللا هذه نا لبا

 | هناملعا(نوفلتخم هيفا وناك اه»ةم انقل مون مهني مكحأ كمر لو هبخاو فلسا نيد ىلع دسلا لعجامتا)
 | ةمحبامو : رلاتخا مالسلا هيلع د_جناكو مالا هملع مي ها ربا ةعياّم لسو هلع هلئا ىلا دمه ىعأ الا ىلا عت

 (لئاسل اًدهدنعو ةبا مون هعرش ير انا دخ تاكا هلع م هاربا نا انلقا ذا لصعابمن ا ةعباتملاهذهف |

 | فومنض اوقلتخا يذل ىلع ثدسلا لع اننادل وقب هنع ىلاعتملا نابل تسلا مود وييلاراتخا لف لوقي نأ

 | ىموم مهم لاه هنا امسنعهق 'ىضر سابعنبا نعم اص بأ نع”ىبلكلا يود .(لوالا) تالوقةيآلا
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 دمت دا ها

 هذه مومعد ةفقاولا كتفك دقلا ن ترف , الاء -هموُغىف :لخادةقاولا ءاتلوقتنانالةياورلا | ا :

 امهدعدرك ذادب دشاه اش ماسقلا اذه ىفريصا ناك امل وريصااب مالا جمصة شلال ةمن رااهذهىفو ىلوأوريخ | 1

 هي قالا ىلا بن لاوحانمو توممو هقيفونبىأهقابالالزضاعزلاتان ا دكا

 قار "ىو ماقنتالا ىلع ناسنالا ءادقا نال كاد نوركيتانم قيض كالو ملع نزحتالو لاقق بارا ظ 0
 ناك عفنت اوفامه د أن يرمأ دحالالا ل هحتال بذغأ | ةد دثوبضغااناحد»دنعالانوكيالريغلابو رضا | 0 0 ١

 ان نر الو ءانعمو دخأ ىلتق ىلءنز الو ءانعم لمة م.ملعنز الو هأوعإ ةراشالا هسلاوىضاملا فالصاس | ا

 ىف كالو ريثكنباأ رق( لوالا ثدعأا) ث> ايمن 2 ظفل ىف قد مالك.ل!ادهنم ط .ضلاونباسافلخدأ 3 1

 لدعلاةراعرب ماما اذه ىف نية فا سغأ اذ هدو برشلابةراتو لتقلا ةزانءاهعذلا ك5 هوا سيدأتا |

1 

 صدر «تلاو نمرلا قي رطب ىلا معترك ذف هلك نال ا كب ىلوالا نا هانعم ناك ح افلا لكدف ةسهكافلالكأت 3

1 

١4 

 ناك نسحالا قيرطلالا دي اوةن لا ةعولا ةمكلألا يضوثالثلاقرالا دأب و مانيلا |

 11 رازا ىاذإ تندصت لدن اورولا لوو ادا راع هك

 لع جبلي هلم ناودنال تاغاتملا كلن عممو تاهتاغسلا كلت دا عوق وكل ذ نام اتا *لاو اثاث

 امفنوح دقت لهف لل.ةناف هيلع ار مو دلع يرام ةدايزلا كرتو فاصنالاو

 تتوق تملا ىلا 4 انالانط هب كي .ال اهذه بنس هن نع 2 هلو "هلثملا يلح مّرعلا كرثمال لا هيلع هنا ىور

 مالكف بتترنلا وس بجوب كل 3نال ةعفاولا هذه ىلء دن" الاءذهرمدقزو عال هنا همك عزا ىذلاامناذي 5 أ

 ىلع كلذ بترون" ."الاهده ىف فاصنالاو ل دع اةباعرب سم ىلا عت هنا لعا (ةدئاسلا "هلكسملا) 8

 افيتسا ىف خبغر نا عي ب مفوعام لثعا ورقات مرقاعناوهفوت (واإ برك
 : ضامّقأا»

 ناوهلوقفو هّمجرو هللا ل دع فهم عو: :م لطلاو مع ةدازلاءافمتسان اق هملعاو ديزتالو لكلاب ١

 تنكنا ضيرملا تلق اذا كنا ام تسص لعذب الا ل ىوالا نا ىلع ءاددب ميشو عام لت اوبقاعف جبقاع |

 وعتقاف |

 وهل متريصنئلو هلوةوهو عب رصالا ىلا ضيرعتلا نملاسقتنالا ( ةيناثلا ةبترملاو ) هكرتكلؤالاناىلءأ
 نم لذفأ عافنالاو وسل | ع نم لضف أ ةمحرلا نال ماقتنالا كل رت ىوالا نان عب رماد هون ربادالربش |

 هلرتلا نارك ةمناشلاةمترملا ف هلال يصاو هلوقوهو رتب مزال ايرمآل ادورووهو(ةثلاثلا ةمئرما] مالرألا |

 فررض عقول ب تمض ىناشلا بيسل و عفنلا توفىلا هلصاح عج ريوءاه د_دصالا 1 ئاوا توف بيس | ١

 | مالكن كعال هنا فرعفث هلاك هزه لع نلو نمونو 'ركعامم ىيضىف كت الوهلوش ة ةراشالاهملا و ليقتدملا |

 لاهرومافةروهشملاةءارقأا ىف هح ولا م أن يذرلسا ىف داضلا متفب نوقابل اوهلشلغلا فو داضا ارمي وم

 قمذااورعوتأ لاووقمضاا هناف باقلا ف ناك امو نك اسااو شاملا هلق ىف رمسكلاب قمضلا ةددبع أ
 اد مون و نيو نيه ونيه لدم قم ط فرفع قيض يبدل لاق و مغلاداطلا م فب ق.فلاوة:كشاارس

 مالكلا نماذق(ثلاثلا ثصلا) قيض ىف نكمال وئرت ة(ىناثلاتحلا )رم ريثك نس اةءا ارق حت هنااتق ق ؛رطلا |

 ناكنف ةغضلقالصاخ فوضدوملا نوكبالؤو فود وما ىف هل صاح نوكت ةفضا اوةفمقمضأ ا نال بولقملا |
 :ئشااكراص ىوقو مظعاذا قمضلا ناوهو ضيف كنالو .هلوق ىفةدئاغلا نأ الا كف قءضلان ا عملا |

 هللاؤ يئعاا اذ هاذا |اذهرك ذ ىف ةدئاغلا تناكسف هب ط.لا ص.مةااكراصو بنا ولنا لكن منائالاناعسحلا |
 ةمرملا نال دي دوت مْ ىرحم ىرعادهو نو: مهنيذااو اوقنا نيذلا عممتلاّتاهلوق(ةعبارلا ب .:ركا)ولعا |

 ناو ةلوقوهو خي رمصاا ىلا نعرلا ن ءلدعةنناثلا ةر ١١ ىفو لصرلا ل دس ىلع ماش: الا لرتو بغر لوألا

 رو هناك ةهدارلا ة.ترملا هذه ىفو مزلسأ لردس ىلءرم هلادان أ ةثلأثلا تر 1 ىو نيرب| هالرخف مها متريدص 1

 لصأ ل ارناف يبل ميرزالاو اب انزإلاء اهمتسان ء اوةئانيذلا عمدتتاثا لاق :ماقتنالا ل بعفىفدعولا | ْ
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 ١. مس سم مصسسلا ع يحسم

 | ةفداخ او ةبغاشملامهءابط ىلع بلغت نيذلا ىلاشل |مسقلاو ةمكسشسا ىل هو ةينقرلاةيعلفقلا ل ال لااا ا
 | مازلالاو مان الا دفن قع ىتااةلذاسجلاءالؤوم ةقث اال | ةااكملاو ةفيضقنلا امولغااو ةءةيقللاة فر ملا باطال ا

 1 0 مدار نانا فرط نانا لاكن فرطرح لاذ الا ام_هنامستاناذ دهوا

 ادع لذا دويع محم كيال وك 7 قرا لاو قبال

 ||| ةيلغلاو ةرثكلا مهو ةمالمساانان را مهو قالا ةّماع مهطسو أو ن 90 اكلات الدنا بنام ىلءأو

 .هائعم ةمكلل كير لسسلا عدا كان هلوةةةصصانخلاو ةعزازلا ةءدبط ىل ءاوابج نيذلا بنار ,ااىثداو |

 ا ةنسلاةطءواا قالا ماونءو ةشتقملا ةءعطقلا نيهارعأ| ى هر ةيكطانو ولا نيدلا ىلا نيلماكلا» ابوقالا عدا

 )| نمو « لكلا نسخ الا قب رطل ىلع لد انيبغاشملا عمماكدتو ةيدظلا ةسبع نقلا ةينيقلالثالدلا و
 نيوسقلانيذهركذ ىلعةوعدلار صقف ةن بلا ةظءوملاو ةمككاءكير لسيسيملا عدا لاه هنا هب "الا هده فئاطأ
 مآ ةنسلا ةلظعوا ا ىهف ةمنظا |قئالدلاب تناكناو ةمكلا ىهف ةمعطقلا ل؟ الدلابت ناك نا ةوعدلا نال |

 أ بسلا اذهلف مانخ الاز مازلالاوهو ةوعدللزباغمرتآض رغ هنمدوقملا لب ةوعدلا باب نم ضاف لدجلا |
 ْ 1 اهسن”ةؤعدلا بان نعل دملا عطق ل ندحالا لدخاو ةمسحلا ةظع وملاو ةدكمأ اا, كير د سلا عدا ىلآ» !

 ا ل هنأ ىلع لدن حاملا 5 هنالعءاو معا هلاؤ خا ئث هنمضرغلااغاو ةرعدلا لال هنا ىلع أ

 ! تاكلااذهنا ارهانذامعنيلفاغاوناك قالنارثك |نأعم ةفيرمشلا ةءلاعلار ارمسالا هذه الاوزه ىف حددأ

 اا لع اوه كير نا ىلاعت لاه تراسنالا وأ صاّوْش نمناكن مالار ارسالا نم همفام ىلا ىدتجال ع ركلا
 |اماف ةثاللا قرطااهذيبىلاعت هللا ىلا ةوعدإابفاكمنن !ى_ملاو نيد هاب لءاوشو هلدس نع لض نع
 رهاود نابابلا اذه ىف ىدنع ىذلاو نيدتها انرلع اهنياملا يعلو قاع الفنا دهلا لوصح

 باذئالاد زثك تانئام-طانؤاعتلا "للة ةفاصةةرشم سوغن اهضعيذ ةيهانملاب ةةاةةيريشلاسوفنلا |||

 تان ل اسورلا ىلا تافتلالا ةسعدع تان اهسحلاب قلعتلا وقر دك هال ءاضعيو ثانئاعور ال اعىلا

 لغتشا ىلا( عتلاه اذهلفاهلاوزوا اممالقنا عنتعم .رحالاه .رهاو> مزاول نمت ادادء:سالاهذه تناك انو

 | قارشأبو له انا ةلاضلا سوفنلا لالضب )ل اعلاوه ىلا عت هناف لكل ذيادهلا لوص- ىف عمطتالو ةوعدأا» تنأ
 || سان لارطف ىتلاهتاةرطف لاف اك ةصوص ةرهامو ةصوضآث ةرطف ضفن لكدف ةسف اصل | ةقرسملا سوغنلا

 . الاوهل بص لوا جبقوعاملثعاوبقاعف جقاعتاد) ىلاعتةوق ه ملسءاهقلاو هللا قام ليدبتالا بلع
 3 | اوقنا نيذلا عمهتناثا نو ركعا- مق مضى كننالو مويا نزع الو هللادالا لري ص اموربصاو ني رب اصل ريخ

 1| لاوقأ ةثالثابفتي الاءذهىدحاولا لاه“ (ىلدالا دل 2_املا) لئاسمة الاف (نوندسحم مه نيذلاو
 ّ تتم "الل هنئاو لاهت هب اولثث دقو ةزج ىّأرال لبو هيلع هنأ ىلص" ىبل اّنا ةماعلا هملع ىذااوهو (اهدحأ)

 07 السو هيلعدتلا ىل_هآلتتا لوسر فكق لدقلا ةروس ي:اوذغ مالاسس | هماع لدربج لزنف كناكم مونم نياعمسسد

 1 || اولاها ذه ىلعو ”وعشلاو بعكنب ىأو« اطعةناور ىف امهنع هللا ىضر ساني! لوقا ذهوذا راامع ٌكاسمأو

 : 1 داهأاو ف ..لايرعالا ل.ةناك اذه نأ (ىاثلا لوقلاو) ثالثلا تانآ الا ءذهالا ةدكماهاكل كلا ةرو هنا

 ||| نيذلا هلا لب ىف اواناهتو ىلاعت هلوقوهو لاتقلاناو دالو م لاشي نم عم لاتقلابا ورمأ دق نواملا ناك -
 | نم م4 صام لثعاو قاعد نانهتقاسعأتن الاهذهىفو نيدتعما بحال هللا نا اودتعنالو تكس ولن اقي

 ظ | ماطلان هةدازلا» اةمتسا نع مولا 1 ى ما . الاءذح نمدو هقلأنا(تلاثلا لوقلاو)او دي زالو ب وقعا

 ِْ | هذه لج نالرقآو هلثم هنم ذفن اءيش لجز كنم ذخ ا نا نيريس ننا لاو نيريسنباو هأ اودهاشلرقاذهو :

 | هيلا نعطلا قّوطب كل ذو ىلا هك هللا م الكف بدن ثلا ءوس لؤص بجو اهلبق جاهل قل.ثال ة ست ىل_ءالل الا

 |قللا وعدي سر لع دا ىلءاد# ىعأ ىلاعت هناد ا رم لاقي نأ ىدا :ءبوصألا لن دعبلا ةباق وهو
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 دس سا ا مس تسع به هسيسسمسسم الا يسب هليسحأ تسسسستلا تس يصل هم مس تيس ام

 ةبضءبلا عم ىلع لددق هيفريكتتلا نأ كاذو "هليل نيعيزأ ةرغسم مانشلا ىلادكمن لدللا نضيف ةاكرسأ | ١
 ١ 598 نءفاشكلا باص لقنو ةنسسةز مهأ | لبق ل» الا كلذ ناك لت انتم لاه لدلل! كلذ ىف اوفاتخ

 لذ .هنم هب كريم أ ىذا !ناكملافاوفاةخا ما رخلا دضمساا نمهلوق و ةئعبلا لبق كلذ ناك هنأ نيسملاو
 نوني سو هيلع هلا لص” دا نع كورو نآر هلال راسو يعور ا عوعمبا زاب طياره

 ةيدسابتلا دهسا ستطاحالا , ا لوقلا دج ىلعدازملاو بلاطببأت فاه ماد
 5 رملاّنأ ىلعاومفنا | ىدقالا دما لاهل وقر نير كسضال !لزقادهو دهم هلكم رانا ساننعنبا نو أ داإ

 رالابىل.ق هلو مران ىذلاهلوقو مارا دصتسملا نيبو هنن ةفاسملا دعبل ىدقالاب ىممو سدقملات
 ىلا هلونق لولد ةناغلا» ءاهتنالىلا ةلكنألعاو ةكالملا يهب واتالا و ةمقنا تيك لشسلا ١

 هلع هلالد امذال ىف سلف ال ما دعسملا كل ذ ل د هنااماف دصسأ اكل ذدبح ىلا ل ضو دنا ىندتالا هن 0

 اولاه ناف ىلابغت هلا ةردق ىلع لدن ىلاتانا الاوت امعلا نمتهلءالا كلت ىف ىأرام ىنعيانت ([نمفي ل ١ و

 قدا ف لاق نش ميتا ةنمقت نذل التان الا ضعبالاءارأ ام ىلانعت هنا ف-غلديانثت آن م هيرنل هلوق

 مالسلا هلع يهاربا حا رعمنوكينأ مزلبف ضرالاوتاوعسلا توكتلم ميهاربا ىرنل ذكسسو هاربا 0

 د# ءارىذااو ضرالاو تاو !ثوكلم ميغارب آر ىذلاانلقلسو هيلع هللا لصد جارعمنملضفأ

 ىأريْسمبلا عنعشلا وه هلا لاه مش لضفأ هتلاتاب انا كشالو ىلاسعت هللا تانآ ضعن لبو هيلع هللا ىلسم | : ٠

 ءابرلا اوشن ع ةدااغ هين ههاهخوك ملاعلا هلاغفايريصيلا دهم لاوقال نمسا زعم نتي عرس 2

 نولوغيانا ممعتوا] !لمقو تامار هسا ذهب ىلاعتدتا ةصخ بسلا اذهلفءافصااو قدا انور

 كلذ ةمفب كك ىفتادخا ( ةناشلا 'هلكسسملا) ةعقاولا ذه ىف نول مدا عري هد رعالا اذه فلورا | ا

 لس هيلعهتت ا ىلص هللا لوسردسب ىرمءأ هنا لعاوقفتا نياسملا فئاوط نم نورثك الاف 9 رمسالا]

 كلذلاه هنأ هع ذح نع هرهسف:ىف ”ىربطل ارب 530000 هحوربالا ىرسأام هنااولاه نولقالاو |

 ةثناع: نءاضبألوقلا اذه حو هحوربىرس ا مناولسو هيلعدتلا لصد لور دس دققام هنأ انور
 (امهدحأ) نيماةمىف عقب ب ناقماا اذ_هىفمالكلاّن ا ٍل-عاو هنعهتتاىنزةيواعمن ءو اهنع هللا ىضر |

 كرا الوةثْو ىل_ةعلازاول!تامئاودو (لوالاماقاااما) عوقولا ف ىنانلاو ىلةعلا اوما تاسثاىف |

 ناىلعلديكلذو تاكفم | عجب ىل_ءردأف ىلا عت هللاو اه سفن ىفةنن :كم ذل! ذ_هىلا ةعرسلا ف ةغق ةاولا | |

 تابثاف(ىوالاةمّدقلا) نيم دةمناس ىلا عه «رةدفبف عدم ربغ ةعرسلان م دعا ده ى تنكر 1طا1لود 1

 نمار مظعالا كلفلا نا(لوالا) ١ قحو هيلع لدي اهسف:ىف ةنكم دخلا اذ_هىلا ةعقاؤلا نكرط ا ثا |
 ةمسأ رودااىلاد>اولارطقاا ةمسننأ ةسدنهاا ىف تن دقو رودلا فطن نمبرةدءامه رخ 1ىلا للا لقأ |

 عيسو ةثالث ىلا دحاولا ةمسرودلا فصنىلا رامقلا فمن ةبسن نوكحعت نأ مليذ عبسو الئ ىلا دحاولا | ْ

 لرمي وهف مظعءالا كا ذل! قوفامىلا ةكمن ن٠ عفترا ملسو هياء هنن ا ىل_ص هللا لوسر نا لاا يثأر ردم و |

 ارادت: دكرللا لو ناكف رودلا فمن كرس نامزلا نمردقلا كلذ فل _محان1ف رامثلافضنرادقعالا

1 

 ١ | | تاثرادقءىفشرعلا قوفامىلا 007 نم*اةئزالا نا ىلع عطاه نادربا فدينهف ناكمالاب ىو زامقلا فض |

 هجؤولا) مبعأ هقاو ناكمالاب ىلو أل يللا لكى هلوصح ناك كل ذكن اك" اذاو هس: ىف ن كمت سهأ لالا نم | ١

 دهاشنانا مث ةّرما ذكو نيتسودن ام ضرالا ةركى وانسي س عدلا صرقّن ا ةسدنهاا ف تين هنو هو (فانلا| ٠

 ظ روك ذاادلاىلا ةعرمسلاىف هكرذسا غولب نا ىلءلدي كل ذو عب رسايل ناهز لسع صرقلا عولطّن أ |

 | ىلإ ملابعل اكرم نم ثكلا سس ادوعص لّقعلا ىف دعس اك هلأ (ثااشلا هحولا) هسفن ىف نك ضأ |

 1 وذل ناكن اف ملاعلا 07 ىلا شرعلا قوف نه ىناحورلا فمطالا مدجلال وزندع.: ب كال دك نشسرعلا قوفام

 أ ةارئلم لعلب ربج لوزن لوةاا ناكل وقعلا ىفاعننم ةدخا ولا"ةلمالا ىف لسو هيلع هلا ىلس دمت جارعمب
 و م - - تت ب سس سس يمس
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 2 مع مس ياي سس سس سل لس
 1 | را ده لع بظفو نمو ننس ن هو نيَعَْ | نم نكف كعمنوك نأ تدرأ نافماقتنالا |

 ) هلوسرل هلا لاه لو ةمرغ نم فاطالاو قفرلا ليدس لعن وكي نأ بهي ركنا نعى-عنلاو فورعم لا سهالا|
 2 ةمكحلابةوعدلا نا ىلا اهدي هبعيرالابتا لا ءدهر مدني ادلاعرلاو ةمك هاتر , ر لل مدس ىلا عدا |

 اذهن ا لقاعا!رلعيفئاطألا ذه ىلع فوقولا دنعو هجولا اذه ىلع ةءآاو نوكت نأ بجي م 2| ةلغعوملاو

 طب لا ولضفلاو ةح رلاب هديعماوتانيذلا عم هللا نا هلوق ( ةثلاسثلا "هللا لل اسال رع م رك باكل |

 ْ هقفشلاىلاةراشان وس < ,#هنيذااو هلوقو ىلإ عت هنن هال سطع ا ىلا ةراشا اوَهدانيذلا هلوقو |

 | ةقفشااو ىلا عت هللا سهال مظعتلا ىءانيرصهالا نيذه ىف ناس الل :داع سلا لانا ىلعيل دب كا دو هنا ى ناح

 لاك مك الاهو قلخلا عمقاشو قا عمو دص قد ر طلال أك لاف باث لا ضن هنءربعو هلنا ىلخ ىلع

 ةافولا نمبرقا دنع هللمق هنا نامح نب مره نعو هب لمعلا لال ريخناو هتاذإ قولا فرعين !ىفناسسنالا

 | لاه( ةعبارلا”ءلمملا) لدا !ةروس ميتاوذج مكمهوأ ىنكلو ىل لام الو ل املا نم ة.صولا امنا لاةف صوأ
 | فلا انخوسنمني ربامالريخو ما متريص ماو هب مق و عام لثعاو بق اعف َسمقاعن او ىلا هت هلوق نا مهضعب

 ]| لرتو ىلاعت هللا ىل د وعدلا ةءةركسص ىف بدالا نبح ميلعتةي , الاهذه ا

 : | حسنلا,لوقا اريثكت نوفوغ ثم نيرسفملارثك اوما هب ايءاشالا: داق لعتالو ةدانزلا بلطو ىدعتلا |

 . [|| ءاشعلا دعباثالثلا "هبل ةر وسلا ءذهري سفتمتهقفا هر فنملا لاق باوملايلعاهللاو ةدئاف ءمفىرأالو

 1 'دلأا) اهي برقلاو يم تكرمت او دصي قورطلاو زعم |هق اجر لاو لدم نآامزبةرخ الا

 || | حدس هنوز“ عزعلاءاروامفرا رسالاو هنوص بسغلا ببغىفىناعملاو هنو همقثاقللاو رده

 ١ 111 ال ةداسو نإ اعلاربر ةدجاو لال_او مارك الا ىذ هللالا س هل لاهلاو لاااو

 ||[ مم "ىبالا

 5 كنوز زةةسلاوداكثاو هلوةريغ ةيكم املا س ابعنب ا نعت ايا ريشءوذنا ةثاماهددع لبث ارمغا فن ةروس )
 « (فيشث دفو اج نيس تازنت ان دهاناق اريصن ان اطلس كي دان مىل لءحاو هلوق ىلا ضرالا نم

 ا «(يحرانحلاهقامس)
 ١ أوهدناانتاآن « هبرعل هلو انكر اب ىذلا :ىسقال ا دصسملا ىلا مارا دصسملا نمالءا هدب عب ىرسس أ ىذل ا ناصس)

 ا |هقلا تصسل اق مينستلل لع سا ناصسنؤيو ضل لاق (ىلوال الة ملا) لت ”اننهةناالاف (ريسبلا عبمسلا

 1 ظ هريسقتوانارفك و اربغك:ن يلا ترغك كاوقكخ يستا لع مسا ن اص سور دسصملاوه عيستلاف أن اص سو امد ست

 007 كلنا ىلا. «تهلوق هماع لدي 0 ا وس لك نم ىلاعت هللا هبزنن

 ل جسنلا طفل ىف ةبلععلا ثحاب :امااقو ىدنالا-عدح نو هدعب ىأ ىلاعت هللا مس عك ادعاست ىأ اكس
 ا ك ىععرك ذب خب تلا أ (اهدحأ) ىرخ أ ناعم عيستلا اظفل ىءاجدقو ديدخلا ةروس لأ ىف اهانرك ذ د

 ١ ال تاماولاسلا الصلا ةعسلاو نيلصلا نم ىأ نيكسملا نمناك هنأ الولف ىلاعت هلوق نمو ةالصلا |

 1 | |ىاعت وقر انت الا عم ميبسنل ادرو (| نان ىنبتيالاسع هدزئمو ة الصلاه وظةم نال بسم قيس

 | هانئتسالاى ىلاعت هللا يظعتىلا دوعباضدأ هلذ وأو نو:'ةستىأ نوت الولمكل لقأ ملأ مهطسو لاق
 00 لل ودوورال انهت نه تكردأ ام هه>و تاس تقرخ ال ثب دا ىفءاج (!ت *لاياوإ هنن وز هش مدد

 ل | نانتفلاعرمدو ىرسأةغال له لام ىرسأ هوقو هقانامج سناك. ارلا ءآراذا ىذلا ههدرون هود
 ظ نبرع دلاولا مامالا: هلا توممو مال_بااوةالصلا هيلع د6# دار مق ىلع نورسفملا عجحأ هدعيهلودوا

 1 هملع هللا تاواص د لصو 1 لاك "”ىراصنالا ن املس سسانقلاانأ مامالا زم ثلا تءوعت لاه هللا هسرنوسلا
 | نابيرابلافكذ "رش دنا هس لا ىلاعت تا ىنوأ حج راصملا ف ةعمشرلا بنار (او ةلاعلاتاجردإاىلا

 لأ لمان فراغأ| ىلع بصن المل هلوقو هدمعد ىرسأ ىذلا ناس همف هللا ارناف ردو علان كفن ىلا سنت

 | ناو رسالاة3م لاقت ريكنتلا طفلي البل ةوشب دار ادلق ل دار ذى عماخلكلانالا وكمال ءارسالا أ

 ىرسا



 ؟.1
 ومس جمع صول سس بدسم سل ولع مع اع دع مح حج وب 2 تي مع جوج د سما لح متل

 أ كلذو ماسسجالاز اسيفامهاو هس ناكما بجو ماسح الا ضعب قد ىف :كرللا هذهل ثم لوح مضانإف | 2

 أ اذاو هسلفن ىف دوبولا نكمسمأ ل و هماع هللا ىلسص دهم دس ىف ةكرللا هذه لثم لو هح نان عطقلا بجو 1 ظ

 || ةغلاسل ا نكردسا ل او معمل لاما !قلا نأ ل دات لو ةنفاذهت دن | ٠

 ادئاحو اندلع ازذاهتبلاضت هنوكه ضوه نكيتزطوةنلجا31 1 ف اهلل ف اد_هىلا ةعرسسلا ىف | 1 3
 أ تانلا قام ىدقاهسفنف دوجولا ع نكم ص أ حارعأ اذهتوبثب لوقلانا تام ةملاءذه عومي نم عزاب | ظ ا

 أما نولتنا تاز ردعملا عسدجب ىف لهاحؤه للي ماقملا اذه, صوص ريغ ب تا! اذه ناالا نجتلا عويهلا :
 لوا ران فيح ةرغصاصع لانا ىف دوعت مىصعلاو لايطا نم لبا فانمسو الان ْ
 عمج ىف ل وقلااذكو بدع“ 1 وهلاف ميظعلا للا لالااو مصالا لبحلا نم ةمظعلاةقاينا!جورشو ||

 تان 9 رولا نان امل رااطاسا 01 ذل 0 و راكنألابج 29 هيبتا َد رخذاكتاف ن

 ( عوقو نعتصا ف. (ىانثلا ماقاا) لأ هقاو علنعرخ ويعد ءلانكوقلان ناسف 1مايت ا |
 كم نمه كسجو ملسسو هملع هللا لص دم حورب ىرمسأ ىلاسعت هنا ىلع ديىذألا ق.قملا له لاه حارعملا ْ
 دسملا عوذجم مسادبغلانالئلذلاري رقتو هن الاهذ_هو هن نآرقلاامأ ربختاو نآ ا
 ىل_ءفوقؤملالدتسالا اذهنارعاو جورلاودس دنا عومج الصاح ءارسال !نوكي نأ توف حورلاو أ

 حورلاوخنانالا ناب زولث اقلام !حيرلاو دكا عوجوا.دخو دك اواهد_وجورلاوهناثالات ا |
 ءارحالاو هرخآىلاءرعل فأن مواد دخاو ئةناسنالانا .(اهدحأ ) هوعبو دلعاومتجا دقؤهدحو 1

 ناسنالا نا (اهينانثو)ن دبلااذهلري اغمناسفالاف ل ةمةمريغىقابلاو لاَقنالاو ريغتلاو لّدبلا ىف ةيئاديلا |
 ( لودغمال رباغم مولعملاو ةنئديلاهئازعبأ عج نءالذاغنوكي ام لاح ةصوضخللا هناذياكراعنو 10

 ىتامدو ىلجرو"ىدي ةيلسلا هتاف ىذتقع لوقي نان الان ا(اهتاانثو) ندبلا !ذها رغم اننالاقهنع ||
 هتاذفدملا فاض ارمغفاضأاو ةص ودخلا هتاذ ىلا اهاكت مضيف ءاضعالارئانسق لولا اذكو ى

 ىأ لوف ه فت ىلا هتاذ فدشي هلأ نم لآازلانانءاشعال اءاتخ صراخ. نوكتت وأسم

 || [فرزدت ىحاطقللا درلع كنس الو للانلق لا ءاذ هو هناا رياغمهسفن نوكتنأ مكتحمزلبف ىو :
 | ء.ثلا نا ذودحاو ذوجوم ناسسالا نا ىلع ل دي لة علا ب رص ناف لّدعاا ضع لس "امناليموتركذام |
 : |١ هلال ءاضءالاهذهو د اوئثنانالافنذالا ل ا عوسو نب علال < ايرصسودنلا ل ' ايده أيدحاولا ||

 نآءوجولا هذ مب تدثفثال ”الاوءاضعال ا هذهلرباغمْئ: ناسنالا نا ىلء ل دي كلذو لاعفالا هداه ىف

 نمدارملا هديعب ىرسأ ىذلا ناس لوقنفاذه تيئاذادسللا اذهل ةنبلا هذهاربانخ ئثناسنالا
 || ءارسالافا ولا ناقد سحلب“ ازهبالا ل واع قمدلال را الاف قرر زد ةدا1 اذه ىلعو ورلارهوج ديعلا

 || دعباضيأ اذهانلق هديعي ىرسأ ىذلا ناص س لانة ينأ هنقيليالف ةدانعا ف دام سهأي سدل جورلاب |
 م رجالف ةئملا» ريغا له ملامتا دهاش كاز تافشاكحملاعاونانمهحو رللصج هنا لاقي نأ دعبسال هنال ||
 | حورلابجبارعملا تاسثا ذي الا ءذ ملالدتسالا كء لاو لا هسو ريرةتاذهق هياستئالمالكلا اذنه ناك |
 تيار أ ىلا عت هلوق هنلعلءادلاو د_سكاوحوزلا عوم الا لوانتال ديعلا ظفانا ب اولا اعمال تلناو |

 | نملاة ؤسفاضيأ لاقو دسللاو حورلا عوهامنئهدبعلا نمدارملا نأ كال دس اديعئوش كالا |
 /| وهذريللاام او انههاذكف دسللاو حورلا عوج ذارااوادبلهيلعنونوكياو داكهؤعدي هللا دبع ماقام هثأو |[

 || تاوعسلا ىلا هئم مس دةملا تدب ىلا هك «نءفاهاذلا ىلع لديوهو زوهةموهو حاصل اىف ىورملا ثددطا |||
 ةعرسلا ىف ةغااتنادكرط انا اواوأ هئالث ىهو لمعلا هوجولاب (اهدحأ ) هود وب 1نوركبلا تطاق

 | .درءصنا ( !هئاانو) لوقعمربغتاومدلا ىلا ل.ةئلا مزلسا دوعصنا(اه اناف) ةلوقغمريغ دحلااذغىلا |
 00 اذهنا (ةيناشلاةع .ثااو:) لا غكلذو لالفالا فا رذخا بجويتاوعسلا ىلا |

 ا حوا نو سمو ل ا ل

 ع زد



55 

 . ةبانعط ثل نك عام ال اذ هبانمكسولو امنشع :دح اولا ثمل يكل نشر نءمالدلاو | د

 تس اؤا كن : ةوبناا لص أز اود ىيلدت ىلع عرذجارعملا تويشب لوقلاو مال اوةالصلا مهيلعءاسبنالا ظ
 الس داو اللا ها ليرعج لوزت عانم ان لوقل !م_جءزاب داحا اذغلا ةعب رم» كرجل وضح عانتمءاب

 نالَوةنال نغاولاهناف الطاءاضي أ هور كسس ام ناك الطان لذ ناك املو هكم ىلا شرعلا نم اعلا ىف
 هلع ل.زمج لون نم دارملا لوق:امناو ناكءىلا ناكم نم لفي سعب مال اوةال_هلاهمعليرعج

 ةداكلا | نم هحور فر هظد ل سو هماعهلنا ىل_ص د2 حور نع ةئامسل ان حل ا!لاوزو»مالاا

 ئ ذم ىحولارعس:ا لق مال لاو ةالصل اهمع لرب ريج تن ا ةىفاسادما رضاح ناك ام ضع: تادهاشملاو

 ظ اي سو رحنا نو زقم م -هف نأ لارو هجتاماف اكسال لوق وش هحولا
 هناىور انوةروك ملا مار لالا ناكس كا ذكن اك اذاو دكم ىلا ل الفال ا لاع نم هللاقتا نع ةرامع

 اذكواذكل وق. كاست ا هاولاهوركىفأىلا اوهذو لكلا هيذكاردملاةصق ركذالا مالاسا از ةالصا!

 اتا لوسرلاركذةلسسو ةلعمت اى هقلا لودر ءاج مث قدامصو مف كلذلاة دق زاكناركبونأ ل اسقف

 5 هتتالوسركنادهشأركونأ لاه مالكا !متاماف تقد مركب بأ لاهاششر ذا ءاكف لمصافتلا ٍ

 تاسال لاه هن :”اكهئعهقنا ىضرركب انأ تا مالكا !لءاسوايق - قيدسملا كن ا دهشأ اناو لوسرلا هلل اسقف
 ||| لاملا بايرارثكانا (عباراهجولا) اذ_هىف هيذك أف .كفاذهنم مانءأو هامف هنق ده دقف هتلا سر
 ' 0000 رلابو مزكو يه تسون اناا نقي تاوخنلا توات دو نط ادودودولسب لضاو

 ّ ظ "كرا ذهل ث :زاوج اول سانملف مدآىن بولق ىف سواسول' ءاقل !ىل_-ال برغملا ىلا قرمثملا نملاقتالا
 | نم ىلع ىوق مازلالا اذ هو ىلو أن اكءاسدنالار باك | ى-ىف اهلثمزاوج اوم: نالف سدلب | قف ةعب رمسلا
 ئ | هناوت ربرشلاة شمالا حاورالا نم هنانولوةد نيذلاام آن اكمىلا ناكر نم لقتتي م-ج سلب اّنا لب

 ظ | مسجانا ىلعنوقفاونلحت او للم! باررأرثك ١َناالا مهلع دراوريغمازلالا !ذنهفىفا مسخ الو مسحب سنا
 [| مهنال ةعيرسلاةكرط هذه ل لوصح مهقىف مدي نيطاثلاو هكالمل انا به اولاوت نا ىل ةذمم فرطا
 ْ |فكف ةتششك مسج هنافنافالاامااهتاوذىف ةعيرسلا 2 راما هده م لوس عج الو تعطل ماسحأ

 ش نا ىلع نيطابشلاو ةكتالملا لاوحأ» ؛انلل هتساامتا نحن انلق هذ ةءب رمسلا دكر ا هده ىل_:ملوص»- لمع

 | تاكهالا ل كرها هذ_هّنانااماو ىهالا سفنف و نك دعا! ذة ىلاةع رمسلا ىف ةيوتن ءدكرح ل وصح
 | |هريرتثف أ سرخ [ماقملاذف ىنانالاندبلا مسج لودانا ةنكمم اضيأ ت :اك اهفغتفدوجولا ةنكمم
 | ماللا وةالصلا هيلعن املس رعسل تناك جابرلان انآ علا ىفءاج هنا( سم املا هج -ولا) ىلا عت هللاءاشنا

 ش اهوَدْع مالسسلاو ةالسصلا هملع ناملسرمسم ةفصق ىلاعت لاق ”هلملعل ات تاهتوالا ىف ةدمعبلا عضاوم لا ىلا

 || ةياغف ناكمىفاناكم نماهبو.هةةش دنع ل ةتنت حام رلا نا ىلع لدي نيل لون ىلإ رهشاهحاورورهش
 | هحولا) ةنكماهسةنىف ةعب رسلا كول هذه لثمز ا ىل_علدباضي كلذو ةدحاولا ةظعللا ىف دعملا
 || ىدقا ىلا نعلا ىدقا نم سلب نير عرضح أن اّكلا نءلعهدنعىذلانا ىلكل دين[ رقلان ا: (سذاسلا

 ْآ كيلاذدت ربثأ لبق هيكل اانا باكما | ع نءملعهدةعىذلا لاه ىلاءتهلوق ةلدي مبا إنا دقمقماشلا

 1 نءّدا (عباسلا هجولا) درسوا نكم هسفن ىف هن نع نمانا | ضعي ى+ ىناكم ناكتكااذاو كذرط
 | اذاانا ع رصبملاىل هيو همشع نم جرذ عاعشا !ناللبال تارمصبملا رمصتيامغاناويخلا لوةين هانا

 ا كلت نجر ل اانز ابدأ نمنيعلا عانع د لقا | ءالؤد لوق ىلع هانا رح رىلاانرطنو نيعل | اند

 : تاعنّمملا نمالتاكَسملا نم ةع رسلا نمد اذ ىلعةعقا ولا هكرطا نا ىل_عل ديل ذو ةةبطالا ةاغملل |

 ١ ةمدقملا)هسف:ىفدوولا نكم مادا اذه ىلاةع رمسا ا ىف ةمهجذملا هكراا لود -ناهوجولا دلهي تنمنو

 1 دمد جف اهأو هح نوكمال نأ واه سقت ىف دوج ولا ةنكمم تناك الةكرط اءذهن اناس ىف( ةناثلا
1 

 : 1 وة ينساه يوشا ياو يدعم اهايمت ىلسو هماع هقفا ىلص

 حل ا اسسلا ل سس سل ١ ال مس 7 رس 43 لح عدس سد

' 



 ا
|| 

 لا

 ءانطبو نعملانوكش لعفالةبصا" نأ ركتنأ (اهدحأ) هحوأ "هنالث هيفاودضت :الأ لوكا ىسراغ املا |

 تاطاتا ىلا ةسغاأ ن »قالا رش اهرعساتلا ف ١١ ىأ ىءعنأ توكتنأ ( اهينانثف) اود الثا ىده

 قرضا ك0كباو انآ مم "الملا قلطناوهلوقىف مال ار با ط4: اىلا اهئم فرض اام ةماعلا ةءارقما ا 1

 رعذضملالوذلا ىل_ءاودضتت لعو ةدئاز نأنوكت نأ ( اهئلانو) اودختتالا هلوقىف هنا! ىلا ةسغلا نم | ْ

 الدكضرهرق (تاادلاثصلا) المكو نود نماو دضتت الان قف ليئارسا يل ىدههانلعجسوردقتلاو

 ع ىل-ه دهم في رمشت زك ذ ىلا ةنأن: الا ىف مالكلا لساح لوقأ هملا مكزإ ود ناكل ايرىأ|
 اهنوك 1 , ةارودلا ف صومت هيلع ةاروتلا لازئاب مال_سااوةالصلا هلع يموت رشن هسقعرك ذ مءا رع |رسالا | ا 1

 ديحوتلاو» ٠ كل ذو الدكو هللاريسغذ اعلا نع ىسهنلا ىلعلا.ةثال ىده ناك امنا اروتلا كاك ىدها]
 ريصو أن م مظءأ د ة.ةدمالو ف رشأ ةجر دالو ىلغ أجاز مال هنأ بتا رخاهذهةراغرد من مالكا لصاخ

 ركفتر كدت ناو هللا 18 ذي قطن قطن ناف هللا ىلءالاز ونفالا ستنقل وغبال ناو دم-وتلاز رم ىفاقر غر ا

 قوحون عم انلجس نم ةي رد لاه مث هقئابو هلل هلك نوكسف هللا نم بلط بلاط ناو ىلا عت هقفا هي زن لئالد ىف
 ده اجو اذهو حون عمان اون نمي ذاب ىديءادنلا ىعابصت نوكيثأ (لوالا) ناهجوتيّر دبس | 1 1

 قود نم اود" ال مول لو هن "ام. انأرق نم ةءارق ىلع اذه مصنامناو ”ىدحاولال اوت“ ادناده لاه هنالأ 1

 ةلمغ ليلا طع ناك هنال حوت رد ماكس انا ةداسست لاف ةنمفسااىق 5 ول عماش نمالي رذايالمكو | 0 ا ١

 ماقمامتاه حوت عماسنل وس نم هن رذابدل اوق ناكف كءارأ هب ةدذ نم مسهلكمانلاف ثفايو ماح و ماس نيم ةثالث ع ا

 زؤغاو# ودك نوه :مىلاىدعت لع دانختال ناي <رزول اوق يصنف (ىناشلا هولا ( سائلا 50 اوه 1

 لامة حون ىلع ىنئأىلانعت هلا مالبكو نود نم حون عمال نمي رذاوذذتالر دقتل اواليلخ ميهاربا تلا ْ

 ىذلاهتدهلا لاهتلك أذ ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور ركشلاريثكن كة ارو كيش دبع ناكملا
 هتلد+ لاق ىمتك ا اذاو ىناهظأ“ افولر قاندأ ىذلا هللا ناقكن ررشاذ او ىءاس أ ءاننشولو قطعطأ | ا
 تاني قد اذاورتاجا اقرار دس ىذلا هلل دلا لاه ىذت-ا اذاو (قارغأ“ اشواو ىلا كس ىلا | |

 هماعط ضرءراطنالا دارأ اذان اك هنأ ىودو هسحءاسشولو ةمفاع ىف هاذا ىعح رخأ ىذلا هدا اه | ' |
 انلقيإ قام هتعالم هحواماروكسحلا د.,ءناكهنا هلوق لمقناف هيدر 1 ايناتح دو ناقة نما نضيع ْ 0|

 اروكملا دبع ناك مالسسلاو ذالصلا هيلعاسوت نال ىاوكرشت الوالبكو ىو دنماو ذضقنال لادن كر دنت ||
 هموق هب هد منو هللا لضفنمالا عماا نم 686 :لوصح ىرإالادحو ءناكولارو <حضش دبعلا نوكيامناو 0 1

 ليئارسا ىرىلاانضقو) ىلاعت هلوق 5 ملعأ هللاو هباو دفا مك“ انآتأ اك مالسنلا هملعحوشن او دتقاف | 0 1

 ىلوأ انا ادايعمكءاعانثغب امهالوأ دعوءاساذافارببكا ولع ّناَء داو نمر هضرالا فن د سفتل باتكلا ىف م

 نيبو لازم: م ان ددماو مبيلع ةّركلا مكلان دز متالوعفما دءو تاكو راندلا لالخاوسافديدش سا, ||
 هنانو مهاعةاروتلألا زرئاي ليث ارمسا ىنب ىلع هماعت 0 ذالىلاعت هنال- ءاذ ( اريفنرتك |مكسصادلعجو | :

 لدتا رس اسلااشصقو لاسشف ةداسفلاىف ا وعقو ليءاد ماو ددهاامم-منا نيبم-ه]ىدهةاروتلا له> | 0

 نءةدأب ءةغللا فءاضقلا (لرالا هلذسلا) لئاسم#ب , الا ىو ترم ضرال ىف َن د سفنل باتكل ا يف

 رعاشلا لوةوتاوغ“ عبس نه اضف هلق هنمو ماك نع* ايسشالا عطق 34

 او ميلا ننس وأو كلذيمهانربخ ومهام .اعأ ىأانضقو هلوقف دواد * امهامقنان' دورسم اهب,ملعو | 2

 هةلوتوةاروثلا ماكس [ف الخو ىماءملادب رتدسةل هلوقواذكم ملا انمح وأ انبضق ىنعم نال ءادعالا هلصىلا
 قول اريغب سانا ىلع مك زالعتسا توكيل قديار .كتص اع َناعاو هلوقورص ءضرأ دب ضرالا ف |
 مث مكنلع انثعن نئرملا ل 5 هدامهالو أ ذعو»اسا ذاف لاهم مظعتو الع دقرب هم لكل لاقي هلالاهظعءالعتسا |

 ابدع ساو امك م كلءاناسرأ ل والا ةرملا ىف داسفلا دعو ءايحاذا هنا ىندماو ديد سأي قوأانلا داس |
 مك: ءاتيلخو مكلم انس م ا 1: عمو لأ: مانو ىلا هأ هلوقهنمو لاقل !سأ. ءااوَددَو َةَدَحْعَو
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 ةرينلااءذاىفا هقاص ىلع هبا ارادت ىتس ساثلا عا.ةج ادسنع كل ذرهظب نأ بيف ناكوتا ازدعملاراش نم
 | ةيبشلاو) ميككلايقيلبال كلذوانبع كلذ ن وكن هناف دس أ هدهاشبال و دج أ ءاريال ثقو ىف كا ذ لص« نأ ماف أ

 ال امناو جارعملا ثيدنحال اايؤرلا كالئامو نانلل ةنئقالا كام مانقلاانز رلا انلغ اموهلوةباوكسمت (ةئلاسثلا
 ةنئفلاببس حارمملا ثيدح ناكتق هبرغكو هبذكم الكل اذه عمسال هينمآ نم اريدك نال سانلل ةنتق ناك ْ ٠

 اهتم ةدعبءاءششا ىلع مشا حجارغل ا ثن دنا (ةعدارلا ةهبشلا ) مانملا ىف ءآ .ارابور كلنا تدثفساننلا

 كلذازين مالو ةنمعا !تاساعتلاوههاملانإ غن 5< ىذلاّنالد.هبوهو مزمز ءاعهريهطتو هنطد :قشنماىورام
 / الاف طب وهو ىقازيلا بوكر نم ىوزامانبامو ةمونمذملاقالخخالاو هلطاسيلا دئا.ةعلا نع بل ةااريهطت ىف

 ْ' نم: بجو ىلانعت هنأ ىورام اهنمو قاريلا ىلا ةءاح ئأف كل الفال لاء ىلا لاعلا اذه نموريءا1 ىلا عت ا

 سعوا نو هنا داعثاىلاىءومنيبو كاست هنا نيب درتي لزب ل ملسو هياع هللا ىلبصا دم نا مث ةاللابص

 | بح وب هناو ةروذح لبق مكمل سن ىنتي ادعو قال !اع مال فاوذال تالا ءلو وم ةقذش تيب

 : ادودرم ناك هز .ةزوجالام ىلع لقسم ثيدحلا كلد نا تدثف لا ىلا. عت هللا ىلع كل ذو* ١دنلا

 [اوهو ىلاعتهتتاهركذام (ةيئاشل' ةيشلا نعباوطساو) اهدنعن الف قيسدق ةيلقعلا هووجولا نغباوداو ||
 لاوهأو ةيظعةنملات ا ريخنا (لوالا) هوجو هح رششو هل هفتاىفو لكم مالك ادهوا. انآ نم هيرما هلو
 (اع : رفةما.ةلام وبءادتبا ف امهدهاش ع ان دلا فا مهدها ام مالسلاو ةالدلا هلع ةنأولفةديدشرانلا

 | متعب الذعتخ حبارعملا *لدل فانثدلا فامهدهاشاملامأ راغناالا وهنأ نم فاخوأ ةدلا تاريخ ىف بغر

 !نوكنت نأ عن عنتمال(قاشلا) ةعافشلل غّرف ذا.-و امه باقلا لوغثم قيالفة ماسلا موب هبلق ىفامهعقو
 اد (ثااشلا) مهتحل دمر أ هتيم لساكسشل امدس تراص دكت الملاوءاسبن الل جارعملا هلمل هتدهاش.م
 اوهاورلاعلااذهلاو-!ًةدهاتمتراص شرعلاو ىمركلاو تاوعسا!لاوخ ادهاثو كذا !دعص اذا هنا

 هقولك ىلا عت هلا ىلا ةوعدلا ىف هعو رمث ىف نوكي اه راب م ءابتاقل ا ىف ةوق ةدابز ل هت هنمعىف ةريقح

 وقى هلاحنوكيال ب اسلا اذهى ىلاعت هقلا ةزدق ناعم نأ كلذ نس ىوق أ ىلاعت هللا ءادعأىلا هئافلا
 او نياعيل نم لاح هلع نوكيام ف اعض الا هريغو داهلجا ىف هراكملا لاق ا ىلع باقل تاو س هئلا

 اهيعبلا لامس قل ءمبلا دئاعو هية ست ارسال كلذ ةدئاف نا ىل_ءةفال دا اكسص اذان نم برغل هلوقثا

 ايوران ورلا كلمتنا نين ةزو لا هذه ىف ديالا كلتريسفت ىلا ءاهتنالا دعانا (ةئلاثاا ةمشلا نعباوطاو)
 أ ءاشام لعفدوهف ”هكاعفأ ىف لانعت هنا لء ما ارتعاال (ةعبارلا ةيشلا نءباولاو) مانا, قرالنامع

 2 لدتالت : الاهذدهف شر اق وفامىلاوتاوهدلا ىلا جورعلاامأ (ةعنارلا" هللا لعأ هلئاودي ربام وا

 ]| قيط نع اق. طنب كخرتل ىلاعت هلو قب هلع لددسا نم مهنمو مصلاو ةرومسل دايو دلما وب هت داع

 1| ىموماست#ت 1و) ىكاعتهلوق « لعأهتاو فاسإاكف ثيدملا ةلالد امأو هعضومقروك ذمامهربسف:و

 , ظ (اروكملا درع ناك هنا حون عمانل نم ةيرذ الكر فود نماو دنالأ لب ارماى !ىدهءاناع-وباكلا

 . || ىلا ةسغلا نم لقت اهيفوذي الاءذه لبق ىتلاذي الاى مالكا نارلعا ( ىلوالا ةلكسملا) قئاتو الاف
 5 وح اكراب هوقو ةبغلا لبس ىلع هقارك ذ هيف ىرسأ ىذلا ناهس هاوقنأل ة غلا ىلا باطلا نمو باطما :

 0 اند و ةرفو ةسفاا ىلعل ديرتصيلا عمملاوه هنا لوقو روضمخلاىلعةلاد ظافلا هيالث هسفانت ان ع نم هيرتل

 تافتالاةع 2 ىعت سكعل ابو روذملاىلا ةديغلا نم مالكلال ات ناوروذلا ىلعل دب ملا اَكلا ىنوما ظ

 : رك ذو هباكرسأ ناب لسو هملع هنا ىل_صا د هماركا ىلوالا ب" الا فىلا.عتهلارك ذ (ةيئاشلا ةلتسسملا)

 |اباتكلا ىموماشتاو لابقف هان 1ىذلا ب اتكلاول بق مال داو ةالَّصل' ةءلع ىدوم مرك | هنأهن ' الامدهق

 0 هلارو ىلار ةكلاو لهملا تالظ نمبانكلا كا ذةطساوب مهجر ىأ ىدقوال' اننعوءاروعلا شما

 "ايلانارذخيال ورعوأ أرق (لوالاثدلا) ثانيا هفو الكو نؤذ نم اوذذتالأ هلوقو قل نيدلاو
 | ىلع اءوبأ لاك (ىنابثلاثدلا) اوذخت :الءهلانلق ىأ ب اطلت ىلع ءانلانن وفايلاو لئارتءاقينءارخ |

 1 م سس +
 ى.راعأا

| 



 عمه

 ْ أد حالوسفت ةيلاعااءثعيل اريسفتق كرت فاشل او لعف لوالاو عذملامدع نعةرايعف ةءاضلا امأ وبلقلاف |

 دع عقل نر فانت هلوق ه مل-عأ هللاو هانركذ ام ةمص تشفزوحال هنأورخ < الا نيددلا

 ةرم لوأ ءولخ داك دسملا اولخ داو مكهوجواوءوسيل ةرخ الاد ءوءاحاذاق انولف تأساناو مكسفنال

 اريصحني رخاكبلا موج اناا دع عدخولاو مكجر نأ مكتب رى-ءاربش اولعاماورمشاو
 اهفو (

 ظ أ لتقلانمهو دصقام اوقأ مسييلع طاساوصءاملم_مامسمنع كس ىلاعت هلاولعا (ىلوالا ”هلدسملا) لئابسف 0
 | دقف اوءاطأنامهئارهل كلذ دنعف ةلودللا مهياع داعأو ةنح ا كلت مهنعلاذا اوباثاملو ى_تلاو بهنلاو ا

 |ناسحالانالوةءااىف رّرةتدقو مهفناىلا اًواسا دق ةم_صعملا ىلعاو رص ناو مهسفن ىلا ونس
 ْ | مكسفتال مسح مس سح نا ىلا عت لاه ىؤعملا اذهاف ةحتق اهلا ةءاسالا ناو بواطم نس سفنلاىلا | |

 ' | منح اناا ةتوريدقنلاو رامضانءانه_هدبال ىدحاولا لاه (ةزانلا هلك ملا) اهلفمأسآ ناو

 ْ أ كلت ”دكربد نأ ثمح نم «كسفناىلا حاس اد اناشلا لب مدس نا ىعملاو مكسفنال مسح 7

 نم مك: ىلا ماس! تام رهلال.هفيمتأسا ناو تاكربلاو تاريسملا با واو حصحيمدقا يااا ||

 ' لامامنانوب وداالاق (ةئااشلا "هل ملا) تايوقعلا ٍباوبأ مكن اعهللا حدي هي ىصاعملا كالت مو شد نا ثمح 1 ا

 ىل اعث هل وتكا ضوعن ماقم اهضعنم وة. ةفاضالا فو رحنا عماسج ا ءفوأ اهيل 2 مملاو لب تلا هاف مسا ناو|

 ا لدي" الا ءذ هتاذاشالا لهأ لاق( ةعبا رلا'هلثملا) يل اهل جو كير نأباهرابخ [ث َدَحدمم وب |

 | منح أنا لاقف نيته ءداعأناسحالا منع كحال هنأ لما دب هيد ىلع ةبلاغىاعت قا ةحدرا ىلع ||

 أتانا ولو اهافمت أهان لاةفةدساو ةٌرماهركذ ىلع رصتق | ةءاسالا مهنع ىحالاو مكن تفئالوتحا |||
 لاق (ىلوالا هلمملا) لئاس٠هبفو ةرخ “الا دعوءاجا ذاف ىلاعت لاه مث كاذكن اكاملالاو بات ةهرلا |
 ا ةالسلااءيناع نصي اركز لتق ىلع مه.ادق | ىه ةريخالاةرخ اهذسهو ةريشالاةرملا دعو هانم نورس |
 | قي ىبسف هبل اهقلش ضغا ىءوخلا ىلباسلا ارمسن تع ماع ىلامعت هلا ثعبف ”ىدسح اولا لاهتمال_تلاو |
 ْ | تاه ءلع ىسعتقو لبق ناكرمهن تخج نايده .ثنخعر دا ودلال اونأ سدقملا تدب رخو لل قو لدا اريسا][

 ا دويل |نم مقتتاىذلا كلانا مولعمو ةفواطتم نيناسي مالسل !ةالصلاامملعابر <-صزو ىميو مالسملاو |

 ظ ضارغا نمضرف قاعد الو مسهل وحأي لأ هاو كاملا نيطنط_.سقهل لاشب مو ىلا نم كلم٠الؤ اوهتيس |

 ْ | ءاحاذافهريدقت فون ءاجاذاف هلوق باو (ةيام املا هلئسلا) ماوقالا ءالؤ» ناسعا ةفرعم نارقلاريسغت ْ

 | أ كيلعانثعبهوق نم هملع مّدةئام ةلالداف ذحل ا اذه نسحامغناو مككو بو اوءوسل مهانثعي ةرخ الادعو |

 ْ | ازعامناو هنؤحا ىأ» «وسوهءاس لاقي (ىنوالا "هلشسملا) ناتاثم هنو مكعوجو اوءو بل لاق ئانلا دابع |

 د | لص ناف هجولا ىلعرهظتاغابلقلا ف "ل مدالاةئاسفناا!ضارعالاراث'آ ا ولا ىلةءاسالا |

 ٍ | رهظ باقلا ف فول او نزلا لص ناو هجولا فراذسالاو قاريشالاو ةرضنلا ترهظ تاقلا يف حرفلا |
 وحلا اذهريطأو دب الا هذه ىف ءوجولا ىلا: ءاسالا تي زع بدلا اذهلف هولا فداو او ةريغلاو حواكلا |
 اوم ىهو ”ىدحاولا لاه ةباغملا ةغمص ىلءاؤو سل ةماعلا أرق 4 (ةيناثااةلشسملا) تآرقلافريثك |
 3 نورسايو نولي نيذلا مه مهنال ةققالاىف ,موو ساني ذلاع 0 نيو. ىلا اوهفىءملاامأ ظفالو ىعملل | ا

 | ىلع ءوسنل ةزجو مصاع نعركحسحب وأو صاع نبا رقو او اولْح داو هلوق قذاويهئالذ ظفللا امأو أ ْ
 : | ىذلا نال كاسل مسااما ةثالثءاشأدح [نوكسصي نأ ل يدحاولا ناذو د>اولا ىلا لعفلادانسإ |

 | تعيلاوه د اولا كلذ نوك, نأ اماو ىلاعن هللا ىلا دئاعرب_هذ كلل :لكواند دم اوان ددر مهلوقود مدت |

 ٍْ ظ هللامهان" اع نول: نيذلا "نم .عالو ىلاعت هاومك ردصا ١ ىلء ل ديم دقدملا لعفا اوانمعب هلوق هلع لدو |[

 [لمفلا دانس ىلع اًدهودونلاب ىاسكلارقومكعوبودعولا هوسنل جاجزلا لاقو مهل اري خوه هلأ نم |
 | كلهاذا اريناىشلا ربتلاقي اريشت اولءام اورهلب :ياو ىلاجت لاق متان ددمأو مكمل ءانثغل اق ىلاعتهلتاىلا |

 نرسل بذا رو عاب زارت لسقهنسد هتربت دقفانتةموارمسكم هتلعج ' َىء -_ حاجزا لاقدكلها ريو | ْ
 تاج ميم مس مسسيسس سس سويا
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 اواعتساو اوربكت واوملظعت لت ارم انينالف اهو نم ذاسعلا ال زها فاوتلتخاو مك نانا سبك
 نهر بتم لتقف رصف تنم يعمق طل نيداسقلا لو كاذوهامدلاا وكن سو*انئالا اولتةو مرا

 له أازغرخآ اكلم هللا ض.ق نا ىلا لذلا فلا: هارعش هش قمز[ لا ةلليع ةو دارو 3 هد نعافلا

 تع ىلا ليثارساىئد زر نأ كلم ا كلذ نم ةأرا ا كل: تملطفل ارمسا بن مةأ يهانح ور نأ هتاوّلبا

 ةزكلا مكلانددز مهلوقو هن اوناك امن أ ىلا اوه روءاسن الاو_ميف تماق# ةيدفئن ١ و لعفف سدة

 | ىت-تولاجم_ملع طاسىلاعت هللا اانا ادا عمك ءانث ء.هلوق نمدارخاّنا ( قاشل!لوقلاو) مولع
 ىتحدؤ !درصنو تولابن براس ىتتولاط ىؤوق ىلاعت هنأوه ةّركنلا مكل انددر مث هلوقو مف دانأو يكلهأ

 | قل قامت هناو قال اداسمع مكلعانثعبهلوةنا (ثلاشلا لوقلاو) ةّركلادوءوهلاَذتولاح لف

 1 سوملا بؤلق نع يعرلا كل لازأ موف ىداعملا ترثكصا !:سومن ا بول: ىف ل: 5| رسا ىب نم بءرلا

 | 0000 م-هك العاو مهئانفاو مهلة ىاوغا ابومهو دمصقذ

 ا ةراتأوم_٠ واقاماوقأ مهياع طلس ىصاسعملا نما را اامأ را

 رج لالعاب داسفلافتو.سلاوراردل!لالخددرتلا نا سو+للاو سوحلا ثلا لاف راددلا لالخاوس
 .[| نبانعن اوداحرب_تفتفني رسسفما تارانبءتفاتْساو س دملا ترادرادلاو همس ايتام

 زنا حاجولا لاهو اود دفاواوثاعةييتقنبا لاك هيأ نماوبلطةذسعون لاهو او كنق صانع

 || ىلاه2لاق مم هولاغام لكل ل كلذو بلطلاو ددرتلا وسو! ”ىدلح اولا لاعتءولتةي ل دحأ قب لهرأيدلا
 ا | مكلاددز خلاعت لا خلونا ليتالاقح از اًضق كلي هللا“ ءاذةناكىأالوعذما دعو ناكو ظ

 / ا لاجرلا نمددعل اريفنا ااريفنرثكا مك انلء-و مكملع وقل ولو دلااناددرو مك ءادعأ ا: كك اهأىأ:دكلا

 | هكوقدنع رف: ىعمانرك ذورداقلاوريدقلاكدحاؤرفانل اوريغنلاو هموقو هنري ثءنم لجرلا عمرفن ن ةيلطأو

 || مهلوق ةعص ىلا . الاةذماناصأ حا ( ةذانثلا ”لم_لا) افافخاورفناهلوقو ةةرث لكن مرفثالؤلذ
 ُق 1-0 | نادكحلاىفل.ءارش اني ىلا شق لام قالا (لوالا) هو>ونهردةااوءانضقلا هلة سمىف

 1 | ثدثو م اربخلا اومزملا مكحلا تالا ةحالقأ» اضقلا اذه واريبك "ولع ناعتلو نإ رمسرالا فن دفنا

 1 لب انتقل السنا لالا زجاربخ ىضاعغملا وذاسنفلا لل تونمدعشت زخم مطرتش# لاطفال
 الأ اذه تنئاذا الومةما دعو ناكو لام دمك دب ماضقلا كل خدك ا قات هنا مانحرم ىلع عزما مكتمل

 1 .مزتاحلا همكح بالة ئاوانذكقددل ىلاعت هن اربخ القنا مزاد ممتع داسفاا كلذ غوقو مدع لوقف
 1 : م-وءادق !ناكفالاك داسفلا الذ ىل# ا ا ا ام يرسل

 هكرتنا اوذاكه-م |غمعفرلا وسلا لبتجالا رو رضابجاو هيلع
 || هللانا انا وق ىلع ل ديك ذوهلءف ىلءاو: :هلو

 | هجولا) 3 " الآ ه جول تالا وود ةيخيلنستب ىذشو ْئُش نع ىهت دقو هنع د ديو ؛ئِثن أد دق

 نيذلا كلو أدار ماو ديدشس ايل وأ انلادامع مكماع انشعي ىلاعث هلق هنأ الاهذهم لالدة<_سالاىف (فئاثلا

 1 ناكشالو ليءا رجا جازي تي عارهقلا لات يترمرإلا وتوتر تت ةقاايلثا م يكبر

 < | ىلاعتمن خوظعلا ىصايعملا و ريثكلا لظلا ىلع الشم ناكم هدالوأرسسا ومولاوم أت مثول ئارسا لق

 أ ىلاعت هنن - نم ةمصعملاو ةعاطل اورمُل اوريمل نأ ىلع ل دي كلذو مكملع انشعن مث هلو ةب هس: ىلا كلذ لكف اضأ

 || دزغ, ماوقالا كئاو سم اى لاعت هناوه مكماعاسثعب نم دار ا (كوالا) سرر يح رجح

 | (ىاشلاد) سهالا ثمحح نم ىلاسعت هلل هلئاىلا لفل ا كلذ فضاف دابسفلا نم مير هظا ل ئارمم

 ظ | مالكلا لصاحو مهيولق ىف ىلا رسسا ىئب نم ف ةودا انما امو لأ ارا ىنب نيبو مدهتس اسال دارملا ن 0

 أ اودصق نيذلاّنال ف.هذلؤالا با وطانالعاو عساملام دعو لكلا ثعنلا ذي نم داراأّن ا

 أ ىلامتدقا أب كلذاولعف منا لاقي نأز وحالةارودلا طاذح ل ةةوةارؤ:!قارحا او سدا تن برد
 ( هب وهلا ىعاودلاءاقلاو ه#بلعوب قتلا ءةراسبع ل عقلا ىلد_عدعبلاّنال ف يعطاضن أ ىاسثلا باز اوذاو

 بالا ىف

 عيوب سنا بوو ةدئنلا# ونال ع بج و فلولا



 "ال

 يبس بسس

 ل اود وقنا لنا و ليكمل ماغءالا 1 وع حدك و هكر كلذكف مظعالا لكك الا عفنل |
 | ةرايشإلا نهنيعوب نينءؤارمش ثد ىلاعت هنا نعملاوارييك اربأ أمها نا هلوق ىلع ف ظعةرخ الانونمؤبالا١

 (قيليفيك ليتنا عمت هو دع نابو ىلع * نا ادب تيرمشا هلوق هريطنو مهئادع ب اق»» دمماوأ

 ظ رغب الاىل-ءنيّدضلا مدا قالطا بابن م نا لاقي وأ مكهتلا لبس ىلعر رك ذمانلق باذعلا.ةراشلا ظفا
 | نوركن اواكام مهو دوبي! لاو- حرش ف :دراو نا الاهذه لية ناف اهاثم ةئيس 5 ةئيسءازسو هلوقك ْ

 |انتناما ادعم -4لااي دم عاةرح -الاءنونمؤبال يذلا ناو هلوقعضوملا اذهبي كفرت الاءنامالا | ظ
 ظ |مهضميدا(فاشاو) نينامسلاباقءااوباوثلا نو رع دوريا ارثك ١نا (امهدحأ) نإلا وج هلع | ْ
 « لعأةئئاو ةرخ الان رك لاكأ وراصلوقلا اذه ىف مدهذتادو دمام أالارانلا انيس نل لاق || ١

 أ تملا تايم , اهلاىو 0 وع ناسسنالا ناكو ريسخلاب اعد رتل نايس الاعمال :

 ىطعلا ةضكإ ديب ةباو نآرقاا هملع هللا ل زنا نأ د عن ناسنالا نوه م اهنلا هجونالعا“ (لوالا|
 عديد لاف هن ةنئافالام ىلع مدي و هانا ىلاعوجرلاو هعث اريشن ثم ع 0 لاوأ|

 لاوقأ ىلع" رشا, نان الا ٠ اعد نم ذارملا فاوغلتخا (ىناسثلاثاا) رب ريساتانءءاعد ”كااطناسنالا |[
 .ءاعد هللا باجاف لدن نم قمل وه اذ هناكنا هللا لاف تبحث ران ضنا ةينخكذل رملا ملقا 1

 نبةداص م :؟نادءولااذ_هىتمنولوة.نورخ او هللا بادعباشاث !لوةدمه ذهب ناكف هنيقر تب رم ا

 زهفلا تاوف هنادارلا (ناثلالوقلاو) ل وةءاهفيذاكا د« ناذانةدءاو ل-هجلل كلذاواةفامتاو

 ىلم؟ 'ىنلاث أ ىدرو 20 أريملن ! ىف هل بات تن اكرم ىف ف بمختلا ولو دارسي

 ١ تحرأفذقلا لأ كشف هذ نكن كلام هلتااقذ لكلاب ني لبق افاريس ةعمز تاب ةدوس ىلا عفد لسو هنلعدنتا || ١
 ةيلعل اه هنأ لعاف هياعدمالسسلا وةالصااهملع< يبالا ميصأ الف برهو هدي رع تءانلفناتترمف | |
 | هيلع هللا ىل_ص ”يبنلا لاقفاه ديهتنا عاقب نأ عقوتناهدي ة دوس تعفرف اهدي عطقا 4 الا مالماو الهلا | َ

 | ةرتلف نومذغتاك ب ضغأ رشب ىلال ةكر ىلهأ نماءاذع سيال نم لع امد لع أدت تاس وأ

 0 كلابيلطءاعدلا ىف غلاي دق ناسنالان ادارملا نولكين نآىل-ة<ٍلوقأ .(ثلاثلا لوةلاو). اهديددوسألا ظ
 | ئذا كلذ لاس لولب هبلط غاي وهو هررضو .”رمش عمن «نوكيئيثلا كلذ ب | عم «بيفهريخن ا

 لأ اههرارس أو اهقئابت> نع صحف مر غرومالارهاوظرارتغم الو هنوكل لمعلا اذه لثم لم دقي امناوأ
 | روظرال هنالدب انكلا( نم عملا ىف فذسح لالا عديو هلو ةىفواولا تاب ا نساستلا( هد

 موب دنيا هقاترب فوضوي زل عدتسميدقو عزل عشوم فاينل نمل ف فذ طفللا ىف

 ىل_علدي' ذهنالؤقأو ءادذلا مالك اذهادا ناوص ناك-ا٠ابلاو واولابناكولو رذنلا نغتامةدانملا داش ||

 ظ تآرقلا ظاةاازثك فيفا ولاوءابلاتاسث ا نافريمغتلاو فير كلاب نءدن.ملا نك را اذه مصعدق هلاص دنا || 1
 هلق يصر دج ناو عمساكل فن رقلا ادهنا | ىلع لدية دودعملا عض ماوما هذه ىفامهتابثا مدعو | 1

 هيلع مآ (لوالا) نالوقناهنالااذهيفو الوع ناسنالا ناكو ىلا ست لاف ع ,هلةعةزقو همهفرا دش | ش

 ١ ناكو هلوةوهنو دق :لق ضب: بهذف هبعاقءدجىلار ظن هن هرس فا ورلا تين اانبال لذ: مدلل م

 اهيك ريواو لع . «ىرعبال سانلا نمادسأ نال سنا ىل_ءلوممهنا (فاشا!لوقلاو)الوعناسثالا| ا
 ادياعد وعقملا ناكل والا ل ولاد دارا نو كعب نأرب ده لوقأو ايندااونيدلا ىفهل راس اهكرت تاكل |

 | لص ناكىذأا مدكنا ينعملا اكمال_لاوةالصلا هداعم د[ىلغناسنالا اسنلعسا لاانال ىاشلا لولا ىلا |
 ظ "3 وقل ىلا دئاع دوصقملاناكسف لكدالة+ زالةفصودهن اوك نأ بنج وتيلعلاءذهيافوص وم ناك انا يشلا|

 اوفس ةرصبم مراهنا انآ اناعسولمللا ةياانو دك نيتباراهتلاو لبللااماعسو) ىلاعت هلوق لعأ هقناوااثلا |

 | (نلوالا ةلئامملا) لئاسمتي , الاىف (اليصغ:ءانلصف ئث :لكو باسل او زينل ددعاو ا غهلومكب رم الضف |

 وؤو نيدلا أ نم :ىايباىلا لضوأ ام ةقدقالادن" + ةايردقسمو كالا هوجو علنا رةنفأ أ
2 

 مونسني سيسبب عسب تلا

 هنن اوب “
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 1 ةوتدارا-- الا نيملاظلاا دزتالو متو ام لطابو هنفمهامربدمءالؤحّنا ىلاعت ةلوق نمو

 . || ىفب ىلع ايراج- .مئايطاس مادام ىأنيبلااو ءادام اوريّدو لقكو هباورفظو هيلعاو.!غام لك 0
 ||| ىمرم هللا ماكو هلوقكتح هق دم ىف ك شل !ةلاز وربما ق قت نعم ىلعر دصوال ركن اريبنت هلوقو ل مارس

 || لعل ىنعملاو مكه زي نأ مكبر ىدعىلاعت لاه مث هيلعاويلغاماوبرذ رو ا
 5 / :انمعب نا ينعيان دع متدعناو لاه مث لبا رع !ىئيبان مكنم هماقت ا دغب مكتعوفعي وم كر نأم كر

 ظ َ ازافمكحر م ىصاعملا باكترا نعدياورزنتو هباوعفتنتل ةظءو مكلدب وةءاواءفام مكبا واعف انئهب نم

 | لاه ئرخأ: زم ايدل يف مكماعءالبل |ب ىلا ان دع ةمسدعملا ىلاى رخأ:ّر0متدعناف م كئءباذعلااذ_ه

 الاذاو ل-"ارس !يفب نع اريخ فارعالا ةروسىف ىلاهتهلو هلا دلا باذع ىلع هن 0

 أ ا يزن عض ويلات باذعلا وسوهموس نم ةَماشأام م اء ”نثعسا كدر نذأت
 .[|| مويلع هلاداجف ل رخالا وةار وتا1ىفدروامناقكو وسو هيلع هللا لمد زهو تبي الام لعف ىلا

 ارض !نميئرحامريسخ دوه و عاقذمق يبو ةظيرعوريضالا ب ىل_عىرذخ برعلاىديأ ىلع بيذعتلا

 | 0 عا كل مالدي , زطاءنورووةم ممم نوقاسبلا منه ءالخلاو

 [|نركي نأ لحي و مولد رم هأح وج انلعسو ىالعاقلا فمن رك «نأ ل هتصف لمعفري_هطاواريصح

 ا أ هتاالااب ايوقاديد-ثناكتا راثدلاباذعنا ىءملاومدهل !اروصءاعذ وماشا عج ىأ لوعفم يه؟
 إ و رخآ قيرطب ماو توملاباما.هنع صاخب ب اذعلا كلذ ف عقب ىذلاو هنعسا.الا ضعب تلفتيدق
 ١ ُ |ةباذعنممملع اوتالاءالؤهف هنعصالاعا ىف اجرال هيالعم م ناسنالل اريصاح نو تسر هناذ ةرخأ الا

 5 |[ نوساختيالو ناهبللا عيبجنم مهباطيمش نوكيامةرخ الا باذع نم كلذ دعبم نانوكيوهانفصو امان دلا

 2 || تامحاصلا نوامعينيذا انينمؤملا رشيو موخأ ىع ىتاىدعنارقلا اذهنا) ىلانعت هلوق هب اني

 / 1 أع رشاملىلاسعت هنا معا (امل أ ايا دعم هلا دقعا ةرح -دلاءنونمؤب ال نيدا!نأو ريكس عامان

 : || ةالصا اهل مو باكلا ءاساو لهو هيلع هللا ىلص هللا لوسربءا رسالاوهونيصاخملاهداسء قدس ىف هلءفام |

 || ةءاطنا ىلع اهسنت لذ ناكنس مهاعءالبلا عاون طل .:وهو نيدرقملاو ةاصعلا قف هلعفامو مالسلاو
 : || ثارفلا اذهنا لاف نآرقلا ىلع ىنثأ مرحالا ةمارغو ةملب لكجوا هييصعمو ةماركو ريخ لكب حول هللا

 || انيقتسم نزلا اذه نوك ىلع ل ديافضح ميهاربا ةلماس اند ىلا عتدلوة نا ل_ءاو موقأ ىه تل ىدسي
 |[ ءوثلا اذهاناوقل اوقآو نايدالاربانس نم م وفأنيدملا اذهنا ىلءل ديم رذأ ىه ىتالدن الاهذ_هىفهل |وقو

 ' ||| ةنوكانمقتسسم هنوكن مدارملاَناللاحاذهو ةيناثلاةرودلاىف وصح نملك او رثك !نيتدوهلا
 . .(|| ناالا ازانجم موقأ هلا هةصوناكق لام اه دصوانقحئ ىناانو كسل توافتلا ل وخيدوأف ةمواتسإ
 1 | ناورم بالدعأ ص قانلاو عشالاانلوقوريبكهللاىأربك ا هتناا-نلوقك لءافلا نغم ادق فقالا اننا

 أ ىف ىلا هلوق .(يناثلاثصلا) ملعأ هللا وفراءعملارهالظلا ىلع ظفللا اذهلمع وأ ناو ص ىتب الداعىأ

 | | غئارششلاو لاما موقأىهىتلا ةقيرطلاوأ ة عد + ريشا اوأ لال ىد يري دة لاو فوذحم فوصومل تءن موقأ

 . (| 'ةصانابىأ نسح ا ىهىتاان عفدا هلو ةكسس نآرقا ىف لام «اسالا ةريدثك ةب انكل امد به ىلئمو قرطلاو
 01 قامت لاوعاف اريبكارجأ مسهل نا تاملاصلا نول هي نيذلانيسنمؤل ارشيد هلوقامأن سنس[ ىه ىتلا
 1 | (ةئاثلا ةقدلاو) هريسفت رم دقو موقأ نه ىتال ف دهم هناا هارتأ تافضلا نم عاونأ هثالثي نارقلا فصو |

 : نارذاانوكس ىلءتاداىلوالا ةمدصا!ن ال كلذو ريبكلا رجالاب تابطاصلا نولمعي نيذلارتشي لا | :ا |

 ْ رجالا وه كلذو ُِ اجد از:باوبغلا- اذهل ار م برمالا دات داقتعإل ىلايدلمغ | 1

1 

 | ةعاقت بجو لمالا لمهلاوبوصالادانالا الثلذو اهلأاياذعمهلان 0 لانو: ةزيال ا

 مس

 عفتلا



 ”ع أولا
 م ع 1 ا ميسسسا مومل تمس سسم

 : لوصح نكي لذ ءازرحالا هياتم طمس مرج كإ هلا نال ا ذو كا اركلا لاوس؟ق كيغ 15 اناا !زه

 كلذ صاصٍتخانا ىل عءلد.كاذو بتناؤذلار "اسف هلوص» ن نءىلوأ هاو ض»:ىف نكاوكلا مزج

 نمداربامنا لئالدلا ءذ_ه لكو راستخنلا لءاغلا صمصتق لجال كلذلا نمنيعملا عضوملا كلذب بكوكلا
 | هلوقاما معا هقتاو تاذلاب بجومالراستشالان لعاق ملاسعلا رث ولانأ ىلع هسيتااهدارا واهرب رق
 ةءاضالا نال كِلْذو ةئءذم ى أ ةرصصبماسموك ىتعم نا (لوالا )ناهجو هما ةرصيمرابها اهنا ادنقعوا

 || (ىناشلاو)بي_بلا ىلع بيسملا مس ال اهالطا ةءاضالا ىل_ءراصبالا مس !قلطاف راضالا ل وهلتسنس |

 هءاضصأ ناك اذا ثم لح ردل 0 هسقنو رع دي سانا راصاذارا لا رصبأ هق لاشي ةاسع ون لاق

 ىلانعت هلارلعاو وارض ءلهأ ى ارضي هزانهللاو هلوقاذكذ اماه ذ هيرارذ تناكاذا فعشم لجرولا اا

 مكن لعجاضي لاهو اناعمر ام ١!: اناه-واسابل لالا |تلعج و لاقرابتلاو لمللا عفاش مةرع ريثك ت انآ,
 01/7 و رمصتل كأم كبر نءالضفاوغّدتاو ىلاعت لاه ث هلضة نماوغدتلو هضاونكدتاراهتااونذالا
 تاءاسلا بنام عبرأ ىلع ىبمباسحلانالعاو باسط اونينلا ددعاولعتلو مكلانعأ ىف ثوفرمضتت
 تاعاسلاو مانالاوروهشلا ىهو ينس! نودانا باسل اونيت_للد دغلافثوةمااوروهثااو مانالاو ||

 تارمثعلاو داح' ."الا بتا ص عيرأ ىلءددعلا اور مهنا امرا ركشلاالا لصحيال عبزالا بئارملاهذهدعبو ْ

 ىلاعت هنا لاو ال. هفتءانلصن ئتلكو لاه غل_ءأ للاورار ححتلا الا اهدعب سلو فولالاوتآئملاو
 ناتمعن رش هجو نمو د.بوتلا ىل عناعطأف وكيع باو 1لاوحاركذام
 || قلاخعا ىلءةلالذلا وجو نم امهنف امل ففو!ءهلاخ ىلاعت هلل ئاطان دنا لهأ ىلع ىلاعثهتلا نمناتمظع ١
 "ال.هفد أل" ؛لضف ى* لكو ل مرح الن ال ءاكان اسوا عفان د ىلاتا ىلع ةيظعلا مالا هوو نمو

 ١ أ ائطرذام ىلا تدل ودك وهو ءاذح رشو هال دقف كا ًاسزدو مك دحلاص ىف ةجاح همل مكب“ و *لكمأ

 الارك ذامتاو اهب رسب 'ئى' لكرمدت هلوقوئث لك اناس با تكلا كد ءاسنلزنو هلوقوئث نمتايتكلاف ||
 اسوا نما لاعبه ل“ اكهريرةتو مالكلادبك أت لحالال صفت ةوةوهوزدصألا | ١

 05 ةماعلا بوب 9 رخو ةنطل قدر "طهاة هزلا ناسا لكو) ىلاه:هلوق ه لعاشاو هيلع دي مال |

 || (ىلوالا 'هلئشاا) لئاسمأب , الاف ناولعا (ابي-- كملءموملا كف .ىك كبك أرقا ادودنمءاقلب |
 |! هللا جاتحتام لكنا ءانعم ناكالصف:ءانل سف ئثلكو لاما أك ىلاعت هنا (لوالا) هوجو ماقذ :لاةسشمك ف

 أ دصولاودعولا لا وحأح رش نمل باشح ام لكوا روك ذمراص دةفداعم او: وبدلاو دمج وتلا لئالد نم.

 للعلا تليزأو راذعالا تزا دف كلذكس الا ناك اذاو ارو تصد هراص دقن بهرتلاو برغرتلاو ظ

 ١ كنلعموملا كسفلب ىف ا ,اًكأرقاهلوةنو هَقَدَع قهر ”اطها.:مزلا دوو ةمامقلا ةص رعدرو نم لكم رحالف |

 اة دلاو نيدلا فهل ةعفانا | ء ام مثالا فامندأ قلكت اىلا د وأ هنأنيباملىلاعت هلا( ىناسثلا هج ولا)ابيسحا ا

 ا :تمقيف ىلاقتكا بوو ىاعت كلذو مذ اا هوجو ماقع ًابموملع امعنمناك امهريغوراهنلاو ىلا ىتبآل ثم | 1

 |ريرقتىف(ثلاثلا هخولا)ةلاوقأو هلاعأنعالو:منوكم هناف ةعامقلا ةدر ءدرو ند ملك مرجيالف هتعاطو | ْ

 || نود عبلالا سنالاو نا تقاشامو لاه اك هدام اول فة ثاالا قاخلا قاشام هنانيبا1 ىلا هتهنامظنلا | ١
 انهبا وعفتنتلا اسال ءذه تقلشامنا ىلا ىلا ناكر اسهتااول-كلاو رمدةلاو سعشلا لاو- حرستا ل

 لههناهنل أد ةمانغا | ةصرع درو نه لكف كل ذكن اك اًذاو ىتهدخو ىتءاطب لاغتثالا نم نياك ماوريصتف | ٍ
 رعبسفت ف (ةئاشلا ةلكسملا) مظنا ارب رقن :ىهجولاوها ذه ئئبو ىدءودرتواةعااملاو ةمدلتا كلم قأ|

 ورعب نأ اودارأو لاعالا نة ىلع ىلع مادقالا اودارأ اذا برعلا نا (لوالا) نالوةرئاناتلا ظفا |
 ا هساعزا ىلا امسح وأ هس ربطن هنأ وهؤري بلا لا وح اوريتعا رش ىلاوا ريخ ىلا يهقودسي لمعلا لدن ا ْ

 ْ يرجو تع مالا والان مدد :رمغىلاَو ٌرطاىلادعاصو  ارسسامتموأ انمامتمريطي لهفراطاذاو | ١

 أ [ويللا ىف 0ك لناعرملاو ةداهسلاو"رمثلاو رخل لاو -أ ىلع اهنم داو لك, نول دتسسيو

 ا سس



 ل ٠١

 ظ 11 أ نمرتم ءنآرقلا ن اكو نمار اهتلاو بلا |ناهجو لاسقفا هلا م هاب ةاوسم يي ائعناع < رقلا

 1 ال دوصفملا نا اكو ل.الاك هي اشتمل اور اهنلاك مكس لاف لذلاو راهنلا نم بك ص رهدلا كلَذكَف هباش:خاو مكسحملا ْ
 ْ |ليللاوراهتلانالا هبعافتنالا لمكي ال نامزلاو تقولا كلذكمذ هياشنااو مكس لارك ذيالا ميال ف ءاكتلا نم | |
 ظ |موقأى مىتاىدبينآرقلا اذه ناةمةدملا ذب الا ىف نوال ىلا دعت هنامظنلارب رقت ىف ((ناماجولاو) |

 1 هود حوتلا لئال درك ذب هفدرأ موجال ةبنلاو دمحو الا ىف _عالادلا ل هاو السي وال اذا

 ةفصنمالة ل. ىأالوع هنوكينا نالا فصواسل هنا(ثلاسثلا هجولا) <ىلذ او *ىولعلا لاسعلا بئاسع
 ةضلابو ةلظااىلاروالانملاةتالاوهو كاذكملاعلا اذهلاو- لكن انيب ةلاس ىلا ةلاح نمو ةذصرملا 1
 لاالاانلعجو لوقف (ةيناشلا *لكسملا) : لأ هقاود ذاابو ناصةنلا ىلا ةدانزلانمرهقاارون لاسةناو |
 امهلعج ىلاعتدنا نما اوراهنلاو لمللا سفن زيي الا نم دارا !نوكي نأ (لوالا) نالوة نيتي اراسهنلاو |
 اهمنوكعمهلرياغمرخ .”الاّةاضمام,نم داو لكن الفنيدلا ىفامأ اس. دلاونيدللا حلا سم ىلعلذلل ئيلءاد |
 امهرب دن لعاق نم اه_وعاذبال لد ؛ام,ماذإنيدوسو هريغام ملا ىلع لأ الدلا ىوقان «ماودلا ىلعنم فاه :+ | ١

 ا ل_هحابا لدلل ا الولةراهنلاو ل. الاءالا ُ منال اين هن دلا لا هم نالفاثدلا ىفامأو ةصوصختن ارداقا طاهر دقيو | ْ

 | لدالا هنآ انوميحف ىلاعتلاه مث با رصتلاو بسكلااىل هحامل رابتلاالولو ةارلاو نوكسلا |
 ' تسبوا ولا الاانو محن ريدقتلاو نيستالراهنلاو لمللاةنآىف ةفاضالا نوكس لوقا | اذه ىلعو | ْ
 | لاقيو للا نم: ىف عىلدللا ديانا ذ كح هنا ذولا سةنانلوق ءريظنو ةريصممرأ, |!سة:ىه ىبلا هيلا |

 الأ نوكيتأ (ىناشلا لوقلا) ا.:هه كلذ كفناسارخ ىه ءىياادالبلا تلخ دى ؟ناسارخدالب تلخداضبأ |

 ٠ رءقلاو#ريسفتفدرهقا ىحو لكلا ةيآانومعفرمقلاو سوشل ادن يني” اراه او للا! ىرينانلع ودار 1

 || ةروصىرمالا لأى ودسةرونلا ف نايهقنلاو داب زلا نمرمقلا فروظيام هنمدارملا (لزالا) نالوق
 ا دوعب نا ىلاوحن اود كلذوالسلق الءلق ص اقتتال فذخأ مالماكار دبرعصي ىتح هروف ديزني لاربال لالهلا |

 ْ اناكرمقلاو سهلا نا ىو ربههجو فرهظي ىذلا فاكل ارمتلا و نم دارا ا( ىناعثلا ل وقااو) قالا ىلا | ظ

 هع سمطف رمقلا هو ىلع هح اًنِحّرماق مال ىلاو ةالسصلا هملع لي رب هللا لرافءوذا اورومأ!ىفءاونس

 أولا ل٠ لوقأو هزثأ بهذاذاىتماو ىنمناوموحملا هنو لوةترثالا با هذا ةغالا فوحملا نعموءوضلا |
 |نينسلاددءاولعتا ومكبر نم الضناو غن ه اوقف مالل نال كل ذو ىلوأ لوتالا هجولا ىلءاي”الا هسه ىف |

 : ارؤيامنا لالا ةبآو<و ةرصسمراسهنلاد آل هجو لبالاةناو وهو لبقروك ذموهامب قاهتمباسملاو |
 الأ لا ودان فاتح ةلابا اهله لو ه> بيسنال هناصقنورمقاارون :دابز ىلءولل تلح ا ذ١ هلتا ىل طفءاغ اف
 ]| ماعلا اذه لاو-أ ف ميظءرنأهرونااريداقمىفرمقلالاو- أ فالتِخ انا اونء برادقلا له ورمل ارون |
 ١ | اضيأو موتك ىف ءابطألا هركذ يام ىلع تانرجتل ا للا وأ ل :هورزحلاودملا قراصا!لاودأ ل ثمهحلاههو أ

 ْ )1 ةيفبملاةيرعاانوئسلا ل_هدكروهدلاةدواعمس و روهشلا لسمجي هلاصة:ورمقاارون دان ز بسن |

 : 1 ااًضيألوقأو ىو أ ءانرك ذام ىلعو ىلا لونا تن ةباسحلاو نينسا اد دعاولعتلو لافاك :لهالاد هر ىلع |

 أ ادبملا ىنيلسملا لوق ةصص ىلعر هام يظنه رباضنأو هذرمعتلا هجو ىف ءاسملا فاكللا لهون انالج_وا |
 إلا هياشتمن ركنا وف ةفسالفلا دنعطيس مرجرمقلا مرح نالفأ د لاف مولو:ةهص ىلع هئلال داما داعملاو |
 لظاشلا ن الالب ةعسمللا بحسن سلهل !قغ ل ديول ابنب "للصاحلاهفلت# !لاودالا لو مغ تافسلا ْ

 لعيافرلاعلارب دمنا ىلع ديتاذو فيعضلارونلاب هئارجبأض عبو ىوقلااروذلابهئازتبأ ضعب رصصخرر اننا

 ”للللق ماس ارمقلا هحوف ذزكترا هنا هنعراذةعالاىف ةفسالفا امرك ذام نسح أو ثاذلاب بج ومالرات# | ظ

 ||| مرحالرمغن !مرح نءاءوض لقا مارجالا كل: تناكالف كالفالا مارجأ ىف بك اوكلازاكسنرالثمءوذاا | :

 5 ةاامرح نال مصلن دوق .ديفب الاذهو نا نالا هجويف فاكلاكر مقل اهو مارحالا كلت دهوش |

 [لم»ا رح الار اس نو در مثلا ازحأ ضءن ىف ل ا ا مالا وانتم ناكامل |
 مص موسمي يرسم سسوس سو م سير يسيل تنجبيس سسيببسس

 ادع



> 111 
 ا م

 . ا رئاطلا 03+)| لصو تفولا كل رضا ذاف تقولا كلذ ىلا لذالان مهمل اريطر درب اط هن كم ك1 كاذفدبلا |
 : نا وركن طرز تدر ىناسنالال_عءاذاو ةتبلاهنع فار الو ذل صالخ الالوصو | ||

 ا كلذ دنعفر 'ايطلا كلذ هما لد: ناو دبال هناونيعمقدرطو نيعم جهنم ىل_ءديلاهّلقا هريطرئاط ةلزنمب كل ذ |
 ١ مازلت ر دقنامنا تاريدقتلا ءذهن ا (ىناثلا ثل او) ةيازالاةنانعلابالا تالة ديالا ةبافكلان افرع | ١

 أ ناك اياذ رخأتملا ثدادبال وص هيلعام دةممانداح ثداح لكلا لهجىلاعت هنار اتعاب كل دو ىلابعت هللا | 1
 ةيائالواهلذب املالارومط ناسسن الا لمت اذه دنعو هللا نم لكنا ناك مرخال هللا نم -للبلا هذه عضو ٌ

 : ةياديالاب اريطتواطو ثراصاون او برغل املاعتادلظو لزالار حو نما هريط ىلاعت هنافاه دا دعال, ١

 اةادا رملا اوهناذهو ةلسعملا ةفصلان نيعملا تق ولا ىف نيعملا نان الا كلذ ىلا مى وةماهمدخاو لك ناكو

 أ ةراراثخالا لاممتالارار كت نا ىلء لد ةيزجتلا نا (ثااشلاثدملا) هقثع ىف هرئاطءانمز

 ]| سرد::ارقر ار كت ىل_عبظاو نمناىرئالأآسفنلار هوس ىف ةضحارلا ةينابسفنلا دكململا ثودح
 لأ ادا هلتكلشملم_اا كلذ زاص ةديدمةدمدحاو لسع ىلع تظاو نءو (اظرفص سراة فيا -اوأل

 أ داو لكلا لطع نأ بج و ةض-ارلا كاملا لود بجوب ريثكلاراركستل ناك امل ل رقت! "0
 ألا رغاىل_ع انا جرت فكف كاز طقاا ىلا دن ءنااذن ازاملاناف سفنل ارهوج ىفاُمْرئا لاعالا كلت نم
 || ناكح ناو ىقثل كلذ لود ىفاّمارثا تارطغلا كلت ن مدح او لكل نا انا عرط| ىف ةب :ةثلاجلحسا

 ٠ بلمس ىلع سانلا لطصا هصو صن شون نع ةرابرغ ساننلافر ءىفاضي أةيادكلا تناكناواللقافيعض ظ ا

 | هن رهو ةننثاك هلال دة صوصخملا ىناسعملا كل: ىلع شون كارد ةلال ديان ه ىلعذ ةسص وهم ظاقلال ثافر رغما
 الأ فرصا نمناتكلاو .-انىلوأ شوةذلا ل07 ىل عل ة-كملا باستكللا ناكل اوزلا ةعنشم تويثلا ةسيحاو ||
 ١ اا نيتءدفملانيناه تفر رعاذاو حالطمسالاو عتضولابةلادلا شوقنلا ىلع :قوشملا| 1

 رماة شان الا نسفتلار هوحف ةلاسممال هم لص هلافاسقمفضو 5 ناكاب ومالملقو ا نأك اريسثكناسنالا أ

 ' تاسع .وم نم كلذ ناك لس اةرسض ىف قمل نمح وراارفؤح بذ ارث ارثالا كلذ ناك تاف صوم 0

 || كلذ ناك ق الناب لا شالا ىلا قدا ةرمضح نم حورلا ب ذملارئ ارثالا كلذ ناكن او تاماركسلاو تاداعساا
 ]| خ ورلالاغتشا نال نديلانانةاعّمحورلا مادام دع ران "الاكل: ناالانالذناوةو افشل تابسو نم 3

 ْ ريبدت نعح ورلا قلعت عظفنا اذاف اهروهظوا_ماهتو لاوحالاهذ_هف اش حدهن ا نم عزي ندبلا ريد دب ا

 ( هذه نوك قعمو همماق تماق دقف تام نم مال_لاوةالدلا هيلع هلوقلة ءايقلا ل_ههلانهذنديلا ْ

 كلذ غطقنا اذاف قف_كااد سلا ادهىف 5 رةيسمةنكا استناكاجنأ اك ةقطاننلا سفنلان ا ةمايق لالا 000

 ةمانمق ةلامل اهذهنوكنمدارملاوه اذه ”ىولعلا لاغا ىلا دوعدل او تهجوو سالت ءاعي اعلا ش
 : ”لزضيفلءاظغ كنءانف كف هل ل .قوءاطولا ف حسن اوءااطغلا لاز ىناملا اذهب ةماسقالودح دنع ْ

 نم ةماشلا هده لود دنءدلحرختو ءانعف ارو شنم هاقان اناتك ةما.قلا موههل جر خو هلوقو ديدح موي ١

 بانكلا اذهن وكيو' ,وةيو.:دلا لاوحالا بيست *لصايط اراب الاكل عسب عالق اك ماما ثدبلا عا

 1 ددناماةيواطملاك تناكذ ةيفخم هيفل اوال هذه تناكن ديلا ف تناك نححورلانالاروشنمتقولا اذه ىف

 ا دعب ةو دنع ةفوثكسا منك ترايدف تنشكتاو تلسو لاوضآلاهذهترهظ ىنادسلاقلعتلا عاطقنا |
 ةياكلانةيودكمراب" الا كالت ع يجب ةيلقعلا وقل دهاشت كلذ دنعو ةَعم تناك نا دعب ةزهاظو ةيوطم تناك ا ١

 كالت ناف اين كاع موملا ك سفن كمل لاقي م كباَكَ أرقا لاخلا كل: ىفهل ل اًةءف حورلازه وج ىف ةنئاذلا

 تاضح ةواةثلا تانسوم نم تناكناو ةلاحالة داغسلا تاص» ةداعبتلا تامخوم نمتناكناران”الا
 || ىااةرهاتغاا لا وحالاْن ا قلاتا ىلع ١ و ةمااحو رلالا ودعالا تن ةرال هذه ريسفتاذهف هلام الدواقِشلا

 ٍْ ١ ا روح وا وباع نيك هن الالام او ازيك ضال قدمو قع تاءاورلا اف ثدرو

 ْ ١ ةيفهلجلا ن“) ىلاع1هلوق #ُ م و هلا ولكل ا ظ



 ٠؟
 تي د و و وسو

 0 اولا لرقم انزين اولافتس د ةروس ىفىلانعت هلوق هريدظنو همزال مسائل ةيعتترئاطلاب"رسشلاو |
 ١١١ ل ةعص لعل دتو هةنعيفف لع انمزلا نانا لكىأ هقنع هرئاط هانسرلا نابسن ا لكو هلوقثمكعم م رئاطأ|
 001 أ بزعلادنعرت اغا ةدسعوأ لاف (ىناثلا لوقلا) هقنعىف هريطءانمزلأ دهاجو نسملاةءار ةهحولا اذه

 ًاريشوريس> نم لراطام رئاضلا ىندمنوكحي نأ زو اذبده ىلعو تذياا سرفل .ةرعبت ىذلاوهو ظل ا|

 | لعلاو لّمعلا نم صوم#رادقع م-مُهدح او لك صخو قاما قل ىلا عت هنابانيلا 1 هيف يقفتلاو |

 أ : اودبال ل ه:ءف رع: ناوردقا اكل ذزواهينأ هنكمالناسنالاوةواقشلاو :داغسلاو قزرلاورهغأ او

 |[ عملا اذوبف هملازيصتو هيل اريطت هن كر دقملاا.مثالا كاف ةيغيكلااو ةيسكلا بسعر دقلا كلذ ىلا لبسي
 | لكون نع هبا هقنع فورت“ اطءانمزلا ناسن ا لكو هلوقفرئاطلا اغفلب ةردقملا لاو حالا كالت نعربعي نا دعم ال

 1 |لدأنماذ. هنا مل_غاو هنع فرج مريغهملا لصاو هلمزالوهن لود هلع ىف ىذمو يلاهت هللا هر قام

 | مدسعلاعننم عوقولابجا ووهف هلع قدا ىف هيهيلغ مكحو ناسن الل ىلاعتهنثا» ردقام لكنا ىلعلئالدلا
 | 10096 ققرىلاهتزروذ قيء فم ءاسنمولا تاسن كتي الارب دة:نا(لوالا) نيهجو نم هرب رّقتو

 ىاشلا-بولاو) دوصقماوهو هللوضاا ب جاو هنعلاوزلا عنتم ناك ئشللامزال ناكسص امودل مزال
 [أ ةقوقءرظو همر دصامنا عا زلالا كلذ نابع سوت هاسنمْزل اهل وقال هسقن لاا ازلالا كلذ فاض أى اععت هنا
 7 أ ةراشالا هءلاو لزالا ىف هيهتلا مكحامالا ديالا ىف رهظبال هنا ىلع ةلاذةي الاءذهو ى وتلا ةلكمهمزل او ىلاعت

 ْ | هقتعف الر وق( ةثلانلالشملا) لع هاو ةايقلا مويا نئاكومه اللا فج مالسلاوةالصلا هيلع هلوشبا
 1 | كدلق لاقيم+ب طافتحالا كمْرلْأو لوعلا اذه كتدلق ىأ كقنعىف اذه تاعج لاسةءاكموزالان ءةباك

 ش ا ااه ءوزلف ةءالولا تزاص يئاذك نايطاسا اهدلق هئمولابا هّتمزلاو كيلا هتفرتصىأ اذك كنةّوطو انك

 | | ةطوبرملا ةدالةلاكداةّنع ةنمالا كلذ ل__عجىأ انالف لتي نالف لاقي هنمو قولا ناكتو ةداللا عضم

 1 | نآاما هيلعن وكي ىذلا نال عملا اذه ءاضعالار أس نيد ع نم قدعلا صخا او ىفاعملا له لاه. .هقذع ىلع

 0 1| أ اذه-وذ لغلاكو هف نيسشب ىلاو ىلاحاو قوطلا كس نوكيني زيامو هنيدشيا ريثوأ هلي ئياريخ نوكي

 : مويهلحرخخ و ىلا هت لاه من هتبقر ىلع غلاك اك ىساعملا نناكتاوهل رز : ناك ت ارمخل ا نمناك نادإع

 ّ كلا ءثو كاع نعاموف ناكل مكي لكوو ةفدصص كلا نطسب مد[ ني اان نسحلا لاقار وشنمماقلي ناك ة مامقلا
 ا | كلفيعص تيوطت ماذا ىتح كن ايس طوف كلا ع نعىذأا' اماو كنان بح ظفوف كي نع ىذا اما

 | هل حر ءانعمنوكيت أ زوج هربق نم يأ هل رخو هلوق ةماس.قلا مون كل حرت ىتح كلربق ف كاعم تاعنجو 1

 ! | ,[|| ناك ةمامقلامونهلح رو بوقعيأرتو قسلاب نمحبرخأو كلن ه رهط تعا داما ردا هاكر هزل اذ

 || م-هاوق نم ابتلي ماعنب ١ أرقو ترمهن فصلا اذاوىلاعت هلوةك .ار وتنماياّكه لع ىأرثاطلا هلج رك ىأ
 )| ئثلا تيقا نمديد_ثنلالوةنموهوارو رسو ةريضن مهاسقلو ىلاه5 لق هب هتلبة دس !ىأئشلاانالف تمقا
 5 دكستالملا ةنبل أ ىلعىلاعت هَ اوه لئاقلااذبهوهل لاش ريدقتلاو كاك أرقا ىلاهت لاه مث دي ز «بناسقاو

 31 هئغيصعإ ةمارقلا موي نمؤملاب وبها دبعنب ركبلاقو ىتتأ يغوأ ناكاسأ رتب نسما لاعب أرقا

 1 نظاذاىتاهأرقبوه 0 .هص فو> يف هناي سواهلع سانلا هطبغباهر ىظىهنانسحوايغورشءودو

 لأ لاه سذلا نمرببصي و هرورم» مظعمف كف :دب و ىءاعفكلا ممر ءغدقف بهذا ىلا عت هللا لاه هيةيوأدقاما

 "|| مولا كف ىنكهوتاماو هساك اوأرقامزاهلوةن نت ةرمشتسمةكحاض ةرغسم ذئموب هوجو مهقحب ىف ْ

 درتي اسال كس بد. كا هدب نم كم ىف هلل او ل دع نبل لاه اءاح ى اس م> كيلع

 نسف لك كباك أ ًارقادل لاةمف ىسفن بدا أ ىاعب اف دعا ماللغب تسا كن اتيضقكن ذئموي رفاكلا |
 أد ا بدك سشل !ةبام فن . الاءذه ماسالا +اكح لف (ةعبارلا لل يملا) ملعأ هاواي سجب كيل مودلإ

 ل نعل ارذق ىلاسعت هنال كل ذو همل اريطي ىذا طا اكيبعلا لغف لع ىابعت هنا (ل ارالا ثدااف)ت اخاف ةديعأ
 ال لسياوةبالىزالا همكحو ىزالا هلع قبس عذلا مكتمل كلذف رشا ورينا نم مارادقملزالافدحأ

 3 طع هس

' 
 هيلا -
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 ظ هيلع بو ناو لطب لاَذف لطاناذسهو ةدبلا بوجولا نع مرةتر) باسقعلا نعزاارتحالا هلع بج لول | 3

 | عما, بجونا ود ومعمل وهذ ل ةءلاب بحي وناف مهنسأ ابوأ لة ءلان بح نااماق باتعلا نعزارتنحالا | ا

 أل تلا مزادو لوالا ميقنلادوعي دئنر-و هيلع باقدلا تدنرت الا توجولا ادهىنعمروتجللا

 |بجا ولا لرت ىلع باةدلانعوفعي .نألامتقا نعت وهنأ ة سلا لهأ ب هذمنا (اهتان'و) لاو هو أ

 0| بدا ولاة هامنا لابة,نأالا ىنهخ ياقعلا دموع هلصاح بودح ولا ةيهام تناك بالذ تدص ناك اذاوأ ١

 أ بوجولا ةمهامن ات نثة لقعل [ض عب ىل ها فوحلا اذيغو با.قعلا نمفوملتال وصح تيس نر تملا دام

 || لصاس بوجولا لاقي نا مزلف لعلا درب لصاح فول اذ هنا تيثو فوانا نهم لماما أر
 || افعاذا ىلاعت هناانلقمذلا نم فون !لوص- بيسر رةنئابغابوج ولا :_.هاماولاهناف لفعل ضع :| ١

 ١ 01 ا كح مويا حطو يم اغا بوجولا ةيهام اذه ىلعف مذلا طق 5 : || 1

 (لؤالا) نالوق: هد الاف لوةنفاذه تيئاذاو هعفد نكسءال ىلءلا بوج ولان اهويجولا هذ تلقا ا

 تروقنال مالو ىذلا لوسرلاو »لب قلانا ىلا هللا لوسروهل علا لوقنو ا هر هاب ىلا تدي الا ىرمتت ا أ
 لقول لوسر ثع نى نييذعم اك اموديالا عم ناكسف ىلصالا ل وسرلاوهلتءلافءاببئالا نمديسأ ةلاسو | ظ
 ِْ ابي وجو ةئرعم ىلا ليبسال ىتلالاعالا فنيب ذعماكامودارملا لوشن الاموع ضمنا (فاشااؤ) | ْ

 ددع هيلاريسملا بِ هناالارهاظلا ن ٠ ءالو دع ناك ناو مومءا اص يصخو عرمشلا ئممدعبالا ع رمشلامالا | :

 ٍ هقلاوىرمشلا بوجولا ىتناينسزل ىلقما!بوجولا انيفتولانا ىلع ةئالثلا لئالدلامابقاش دقو لئالدلا مانغ |||
 هيررم أم ل ريو هب عفتني ام لعن انباع بح نا ىف سدس لقعلاد رجم ناهمل | بهذنو هِسْدَن رائذلانالعا ورعأ |

 نعينار:جالاو عفا! بلط ىلءنولو.مئانال كلدوء ءئث ىلا هت هللا ىلع بوم هنا ىلع ل ديال لمعلا دراما |

 ْ نموبرالاو عفتلا للاب نع زنمىلابصتهقلاو انس ىف بويول بيفاكم يبو لفعل تايم زاغيرمملا ١

 كامن نأ اندر اذاو) .ىلاعتهلوقت» لعأه تاو لعف كرتوأ للعف بوح وب هيلع ىلدعل مكي نأ عنشم اكررضلا# ٠

 || ىكو حدس نمنورقلا نماخده أ مو ارمدتفانرتش لوقلابنع وش ايناوقسقلا فار 1
 ْ | ضالااذهري ستى ابرتمان أل وق (ىلوالا هلث لا) لت صةراال ىف ( ارعصناا ريم هدام بول ذيك رب 7”

 | لاقفمهنماب اذا انعتدلا لعل ديال: الا اظل نا ملء فلاب غال هنسم دارك نأ (لوالا) نالوخأ ٍ ظ

 | لاقو نؤةسفنو الا كل :نوفلاع مها متاريلتاو تاعاطلابم »أ. ىلاعت هللاداشدم نوزةكتفالا ا ّْ ظ

 أ ءانتءموزاجم اذيعناالا نوة دف فان مهم أي ىلاعتةلا ىلءلديظفالار ءاطفاثكلا اضأ 1 ظ

 أ افذالارهاظ نا قع ةذلاو لاه اوغبواوةطواو دّرَعْكذدنمف تاحارلاو تاربملابا وبأ ملم تقهنأ كا
 مهفيالأ ارخقةل أو ءانقف ةئزهأ ل امي هيلعلديا وةسفف هل اوقنال فذحامنا هز روماملانا هأنأ 2ر3 دام ىضتتي |

 ىدلان وكس ,نأ نحواهفا وةسقفايفتمانرم لاه لانوهاذكت »ار :وآماقهبز ومأملانأالا ثم |

 ىنا همومه ةءالا دع نا ىلا وق اعف عامها اوي ده لع ت لان ةنالا وةسفف قدشفااب معان صأ |

 ىلع لدن قسؤفهن عا كل ذكف هل ةظفاتمو سغالإ ةمفاشم ةمضقما نا لوةنانالة ماا اوةمصءملانهحأ |

 ظ هنوكسس ان اقف هنوكف يروم ألا ضب نانسئالا نعةراسبعىسقلا نال ىسقلاب“ غارش هيرومألا نأ |
 [ سلا ةيروش أملا نأىل_ءاظفلل ا اذه لادن نآن خوفا مباروماماهوك ى اش ة صم [موكن ام ةءاز ومات | ْ
 هذاسفزووطظ عم هلوق ىلع فان تلا ب ءاضرصا ل ىردإ الف ةروهللا باع مالكلا اذ قوى قف |

 موةلاو ةعاطلاو نامعالا ىهو ةملاصلا لامتالاب مهان عا ىدعملا نأ وهو لكلا ءركذام قانا تدق ظ
 ًانزغكا ىأ !مةرتمانعاهلوقرتشة: ىف (قاثلالوقلا) قّفلا ل_ءاومدقاوادانع الا كلذ رتثاش |

 | تلااضنا مق آو مهرثك اذا هللا مه ىغأو اورثك اذاموةلا حالو ةننرعلا ”ىداولا لاه اهقاسفأ| 3

 | | ىل ص هلوشب ويديم دوم ملا م ىمآو مولا هللا ع أ ذيز ىلا نعنرملا ىدد |

 | أ قاررهملاةقاسعان ولع .اهلساراكدقذ ره*ى4 لاو ةَر وأكد: ةرومأم رم لادا عملا

 ل ع بد نضيماوب مووت نسج هيف 7

 كا

 ببي سوس



1> * 
 ت هيمن 1 191031710027 1 73 طق قالا اس ا بر كف تفعل جنان نقرر نط تسلل .

 0 ب الا ف (الوسر تعنى تس ني ذعماكس امو ىرعآرزو ةرزاورزتالو !هلع ضيا لذ نمو هسفخأ ىددإم

 3 أ ][ الكنانة "أط هانمزلا نان! لكوىلوالا هن . الا ىف لاه 1 ىلاعت هنا (ىلوالا هلكسلا) لئاسم

 َ نم لاقف طلغلا نعد.هنأو ماهفالاىلا برق ؟ىرخ ا ةزاسعب عملا اذا له نعربع ه ف ل هدد صتخ ددأ

 3 00 ملاصلا لمعلا باوثنا نع اهلع لذي امناف لض نمو هسفنل ىدن_ةيياغاف ىد تها

 ”ىءكلا لاق ىرب فوسهمعسناو ىسامالانانسن الل سبا ناو هلو ةباذهدك أ او ةرغ ىلا ه:ءىدعد الو

 فالى دتعا نمل اوةنالاللم أ هنمعب لمع ىلع روم ريغ هلاو مشا اورمذلل | نم نكتشةمديعلا نا ىلع ةلادتي الا

 أ دويحم ام ادارأوءاش فيكم نم نكساللا لعفلا ىلع رداهقااد ولاة اان ءلضبامنافلضندوهسفل قد 7

 ْ || دعأ لكنا ريرقت داعأ ىلاعت هنل(ةيناثلا”هلثملا) قدلف الا ذهذىفاثلا فرالا نم عونه نيفرطاادحأ لع

 ٠ | ةمزو ادزورزوو رزاووهف رزيرزو لاقي حاجزلا لاه ىرخ زو ةرز اورزرالو هلوب «سفن لعرتا صنم
 || هريغاضيأو هررغ با ذيذخاؤياليتذملانا (لوالا) ناهجوتنالا ليوأت فولاهامنامئايماءانعمو
 لأ هيغنالمالاءناسنالا لمعي ا ىقشرالة نا (ىناشلاو) سفن بئذب صن :ءدس ألك لب هذ ذخاؤرال

 أن الاءذها ركح_ةسانلانالءاونو دة مهران ”ىلعاناو هدأ ىلعانان' دسو اياز اذكلا لاه اك لع

 1 أ رك لاتفطالا تذعيال قامتدلا لع ةلالدثنت آلا ف قاما لاه (لوالا مك- نال ريس ماكل تإنانإق
 | ' 'نباىور (ىفاثلا مكانا الاء _هرهاظ فالخ ىلءكلذو هسأ تنذباذ اًوملفطاانأكلالاو وم منانا

 2 / تد> اوريدلا اذه ةص ىف تنها ةدذ اعف ءلهأ ءاكس بدهم تملا نا لاه هناا -و هملع هللا ىلص ىذا! نعرع

 1 | نانالل دخوله ءاكب بيب تملا عي ذ هت ناف ىرخ ار زو ةرزاو رزتالو ىلا عت لوةب نهطلا كل ذ ةكك ىلع

 | ثالاو رزولا نا ىلع" الا هذه تاد ىضاقلا لاق (ثلاشلا مكحلا) : هب طم هدهف الخ كلذو هرمغ مرجع

 | هيد_.ءلاذخاوينا عمال ذ كح ناكول هنا (اهدخأ) هوخونم هنا وىلاعت هنئا لع نم سل
 ْ | كاذب فصوينأ مصيامنارزاولا نالال_م ًرزولا عاسفترا بص ناكمنا (امئانثو) هرم -غرزوت هذ هدحاوبالاك

 ١ أ ءاهقذلا» امدقن مةعاجن ا (عدارلا مكحلا)اذم ىبدلا دوال عا |! دواوزرهقلا هنكعاراتة# ناك اذا

 ظ رسغلا لغف س_سنافالاةد_تاؤمىنمةيكلذنال اولاهو 'هلقاعلا ىلع هيدلابريضنم اوعنتما |

 ظ أاذخاؤم هريغرب مب ف كف لعفا كلذ ىلعذخ اوعساىل مز !ناي هذه بمحو هيأ الا هذه تشم لل ذو

 ظ ١ [ان ءاصص ألا (ةئلاثلا ”لثساا) ىلاعت هنن ندءادتنالا ل.دس ىلع عق ةار ده اك داقل ليل طفل انجن
 ْ ظ | الورش قحنب قنا اموللاقأ هلوق هملعل- لدلاو عمسا ب + ل_ةعلان تدان السام انكي هبوتعو

 || تح عرشلا لبق با ةعالولرتلا ىلع باقعلا بت رثبالا هت.هام رزة البوح ولان الالدةسالاهحو

 0 ابا رحال الاءذهاور كحأ مث عرمشلا لبق بو> ولا ققءت» النأ ب>وف هنآ الاءده

 ماكل اولو هلوةدو لسرلا ددد ةح هللا ىلع ساثال نوك الث ني رذد:مو

 20 مو :ءذلالدتسالا اذهل اودي نأ لئاسقاو ىزذغو ل ذن نأ لبق نمكنانآ عت: ةالوسرانملا تاسرأ

 | كانت طاباذعو ةّتبلا ىئرمدلا بوجولا تشن ل ىلقءلا بوحولا تدي لول ل وغتنا(لوالا) نيو نع
 2 أرهطاو ىلاعتهتادنع. نما هتوكى داو عرممل!ءاجاذاهلا (اهدحأ) هوجو نم ةمزالا ا نا لطاب

 أ ةوداانلوقلا لطب دةف بحي مناف بحالوأ هناز ار دعم ىف له ءأتلاو هلوة عامقسا عمسملا ىلع بح لهفةز عما

 ]| عرششلا#بحو ناو ىل_ةعلا بوح ولا تي'دقف لتعلاف بجو ناف ع رمذلادوأ لقءلاب بع نأ اماف بحو نا و

 || مالكلا لضاح عرب هنال لطان لوتالاو هريغو أ ىدملا كلذو »نو كجي نأاما عرمشلا كل ذ نال لطان وهذ
 1 ءيذللتاسثا 0 لك وق لومق ب هنا ل اوقأ نا ىلوةلوبق بح هنا ىلءلملدا ١ لقي لجرلا كلذ نايل
 ا اههو لل تاور ودلإاما مزاو لزالا اكد مالكلا ناك« غ عراشلا كاذ ناك ناو هن:

 1 || مرعلاو باجعإلا سالف اهنسبّرسو لاعفالا شعب بجو اوءاحاذاعرمشلا نلع (امنانو) نالاوم

 .[/ بجعالو أ ب اقعلا ن نع زا راييتالادلت بودفاعابل اوقنف كةىقاعا واد تكرولل اينيزأالا
 مس سمسم ابيب وسب
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 0 را
2 

 / لوق قءارالا قسطتوف لافثلا 9 6-1 وأتلا اذهول ادة ينل باذم نيلعيازت الا هقاف وذل || !5
 | دب زي ىلانعت هلا . الا نهدار 1١ سل لاق نانقابملا ب احأو هشمالزتلا وش نمدح الرس لة أ ١

 ل اطالة برقتدامالا هدارملا ل !ٍ ؛ لاح هقنا ىل-ءوهولظ هلال كل ذواوةسإواو هع نأ ىل ةميكالها |[

 ضن را 'دارأاذالئاسقلال وةكوهو هيو حم وج عب 0 ريانا ْ

 8 دارملا سنلو ة- ع لكم نارمسلنا ءامارةّفن

 : أ ستارعاما انوغاذكف قنا تايتنك ا ريضيرللا

 00 لولا امأو اهذالا رهاط نع لودءاهاكناَكشال ةناالاةذسهع كتل ىفاهان ركذ ىتلاةثالثلا هوجؤلا 1
 لأ ةعبضتلا"ارقلادنعر ووو (ةثلاشلا ةلثدتملا) ملعأ هللاو نعظلا نعاملس قديدقن ثلاشلاو ايلا

 | نع و كلا دان مآ سابع نناو عفان نعد وه ءربعةباورب ىورو فاالاةدودع ريغ فرفضت انا مفرتمال

 لأ ىأتل ادق عمو اورغك اذا ياارسس كسي موقاايمأ لانقيرثكتلا ىلع ذأ دي دششنلا ان 00 0 0
 هلوهامأ ملأ هلفاو رهقلان تملا لاوزو ةيلغتلا ءانهمواهيفرتمانطلس ا طملستلا ىلع دي د ثنلاو هللا عهزتك

 5 | نوق غي نيذلا عم انئداعوح ءانركذ ىذلا قي املا نأ دا رانا لاف حودعب نم نورقلا نالها موقلاع 4

 ل بان ىلا هت هنامث مهريغو دوو داعمعو حو دعباون اكس نيذلا نوُرلا نموةضتامفوودؤرل ّّ

 : (ناثحي هفوا رعد رس هدانعب وبدي كيري ,ىئكو لاعةف لكلا رحزو اءدرو هريغلااطش نوكياسع هلو

 ْ تدئو قلخلالا ونحا نفث هملع الف تايكرملا ع- مججءار تامواغملا عسم# لاعىلاعت هنا (لوالا)

 هزم هناانضياو هقاّمك تس ارتد دحأ لك ىلاءا: 70و بيج

 ةراشدللافلا نع ةءاربلاو «لماكلاةردقلاو ماثلالعلا ىفءاثالثاا تاذدلا هذه عومجو ماطا او ثبنعل نع |

 ١ 0 لا ت.غاأول ءادةلا لاه (ىناشلا ثدلا) ةيسهةااورفكلا هال يظءف وذو ةعاطلا هال ةيظع | :

 ْ 'ل انك كالوةكمي وأ هيحاض هس دج ناك اذا عوفرملا ىفهاسلا لوخ دزو م اغاوز اج: ر.كلوق نما

 || زر ةلناهلوخ در لام ذو أ اسدم نكمل اذا اماأءوث كب وم يداجو اماه كماعطب نط وآل برادي عزكاوتبا
 . ارق هاناع هل اغلا دير ناك م) ىلامعت هلوق لسعأ هللاو كوخ ا ماه ديرت تناو كلا ماه لاس: نا

 ل نمو وهو ا ,معساول سو ةرخ الاذارا نمواروت دمامو د ءاهال هز مول املعس مديت نم« ءاكنام

 ا فدكر طنا اروط# كب رءاطعناك امو كد رء طع ن نءءالؤهوءالؤه دالك اروكدش# مويدسناك كتلواف

 (قلوالا ةهلشسملا) لئابسمة بالا ف (المضفتربك او تاجر دريكسصا ةرخ الاو ضعي ىلع مضت اَنْ
 لامكلانا ءانعمو هقنعيف رت اطهاةمزلا ناس !لكو هلوق ئءمىف "لدا دك , الاله هللا همر لاغقلا لاق 5

 ءاسيبب اللد امش الا ندا ان اذه اهيفةسايرلاو اهءقانموال دلا لمعي ىذلاب دير نم مة ناندقابت دلاىف |

 لد دقاق هنءةسايرلا لاوز نما امهتوعداةياحالاو مبتءاط ىف لوح الاو مالسلاو الملا مويلع

 ءاشب كلب نا-الا كال ذءاشيامالار دقاسونم اين دما ىف هلنا هتوف ىلاعت هللا ةضبق ىف هتالامٌوٌش هسفنرت ا
 ىلاءتهتلاةحر نم ادور هماقا : 2 0 رباهالش اهدي لوس هتيقاعن الا هللا

 0 مهو 0 5 1 ا ان

 ْ ص الرلناو ةدح ارلام ل دمت أ غ نعءةنلاخو ةئادا مو كصخ دضتو ةجرلاو عفنلا بو 5نءةملاخ : :كرضملاك ل

 آلا هللا ىلع هتمارك لحال كلذ نأ نطظواهيرتغأ ان الاهت دعاساذانم لاهل انمنا (ةئاثلا ةدئافلا)

 لمح دفان دإا نال ىلا_هت هللا يذر ىلع ا ممل د #ن نأ يي مشالاسد الا :دعانسة نا نيب قات هلاو ىلا ١

 |امنوكوهلاهموزاىفءولارثاط هش هلاع نان الا ا ذوق هتئاهاو هللا با دع ىلا زفضملا ىهاتقاعنا عم

 ١ | داابزوقلا لصوت الا قل« لدي دير نا ىلانتت هزت (ةثلاشلا ا باذعلاةش هع - َ

 سم هس
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 . : 3 ؟ اع
 مم سسسسسملا | نم مم اسسسسل هيمسخلل ماع سس مم سل مس مس ل ل

 | |ةملان شامه ماو اورثك اذا مولا سعأ اولاهو رثك ىتعمب عان وكن نأ ر كما نم سانا نمرانه داؤرثك

 | [|| لنا اريثكش ةرومأ ءاهتوك دارملا نا ىلع روم أ هةروم مالا او ةالصلا هملع هلق اولوحو مهرثك !ئأ
 ||| اهفاوقسفف رثمعا|ةعسو ةمعنلا هترطن ادق ىذلا مهنلملا ةغللا ىف هانغه فرتملاامأوةز اعّمس الا لمس ىلع

 | [|| نكي ناكلذ هوقو الوسراهت 'ىف شع ىت-ىرقلا 4 وم كب رناكامو هوقوالوسر ثع شت نينذعم |
 1 سصعأا وذل انك ىتحدي رق ]حال ىلاعت هن |تان "الا «ذ »ىف ىلا عت مكح الع نون اغاهله و لطب ى :رثلا كلَوَم كن ْ

 | || قف هلوقي هنعربمملا كاله الا اويسو ساكاذ هن هالا | وقلاخ ا ذاق مه ضأن هناا هه رك دمرح الف هللا |

 || لاتتسالا ل.سّولمكلالهرامدلاو لاسئتسالا الها اهاكلها ىأ اريمدتاه انرم دف هوقو لوقا يبلع |
 حلو 7001 الارالا) دؤنمو نم بخ عابس عجالة رباني اص جحا (ةماقلا هلثسلا) ظ

 [|| لدية الارعاظنا (ىانلا) قي رطلا اذهب مهك الها ىلا لسو مثءادّسامهيلاررضلا لاصيا دار ىلاعت هنا ١:
 || ىدفلا مهم دارأ ىلاسعت هلا ىلء لدي كل ذو نو ةسفي متسهنا هلعل سهالا كالذي نيفرتملا صخاانمت ىلا هنا ىلع |
 [| مودص عامنا كلذبلوقلا اهلعوح ىتءورفكلاو بيذعتلالوقلا|مياعوفس لاف ىلاعتالا (ثلاشلاو) |
 )| لام لاحم لاما ىلا ىضفملاو لاحم كلذو ذكى دصلا ىلا هت هلل اري بالقنا مزلتسي كلذ نال مهتم نانءالا َ

 | قس موقبامييال قانا وقل كالهالاو بي ذعت اب ئدت:يالىلاعت هنا ىلع تادتارتالارئاسنا ”ىبدكلا |
 8 ْ اهلهأوالا ىرشلا ىتاوماكامو هوقو ّمنمآو متركش نا مكسحب اذهب هللا لهفيام لوقو مه فنانام اورتغب !

 : ظ اداه ىلع ل ديت الاء ذ هى ةاماشبأو رارضالاب ىدتتبالىلاعت هنا ىلع لدت تان" الا هذه لكف نوملاظ |

 || نمو ىرخأر زو :رزاورزتالوا ملع ل_ضراتاف لض نمو هسفنل ىدّتبءامغاف ىدتهانم هلوق وهو قعملا |
 : ' نم لاهي الا اذكر ة.تح# اهانولت قااتاناالانا تنشف ضقا:نآرقلا تان ؟نيب عقب نأ لاما ْ

 1| امالكس اسنلا نس نال دعاو ىبعكلا هلاقاماذه ثان الا كل: ىلع الا هذه لج بصق اهريسفتىف |

 | ىلاعت هنا لاه )ل مالا نيوجو همف رك د هناف لا ه2! !ةلزكوملالوقق قا وب هجو ىلعهي الاءدسه لد دأتىف

 ا | مهزاسن أو مهدالوأو مهلاومأن ا نيناطلا ني ززعتملانيمعنمااان مأ موقكالهانءاضةلا نم قيسامءاضنا ْ
 ا

 ]]| كلهن نأ اندر أ اذاو ىدملانالصا + اواهان ممددئننق مهصاعمرو لا ميكس الهاي ىباا|ءاضقلا |

| 

 أ
٠ 4 : 1 

 .[|| مه درو مهدانعر هظي ذشنمف لاس د بالاساس ديزي لد معنلا كانت م_منع عطقيالىلاعت هنا عم ىرخأ دعب دره

 : | هسهأب لب هاد عد يمأ نا هنا لع نم ىلءةمح هلع لموعال ىأ لمعي لام هنم هلعباعا دس أ ب ذءدال هنأ ريخأأ

 1 م-ملع وح ديف اوةسفق ىلوسر ىفع مس وغاب ام ىلع زيد عا اريش لمدعل اوىفنامعالاب انس بمهنع در

 ْ انام لو للا كل ذ دّرمع لاله الا كلذ مك ىف فكن ) ةدصعملا ىلءعالا نوم دقي ال مما بدا ةيرق

 ١ ظ (ىنانألا هجولاو) هيدوعوملا باذعلام_ملع عقونذ_ةمف يسفلاكلذ م_متمرهظاذاف اوفا بيذرتم |

 || ىعالا كلذب نيفرتملا صخامناو يصاسعملا كلت نع عوجرلاباسيفرتمان سما لد مسهتمىصاسعملا وهل لأ ىف ١

 [|| تاذهو لافقلا لاف مم ا.صمسياعءالبلا ها بصيذ_كف قملا ىلا لطابسا نع عوج را نعمسهدعنو |

 | هيا مهلا رعي ىتح ةملاظ ةمأ ةيوقعلاب لجاسعيال هنا هداسعربسثأ ىلاعت هانا ىلا ناعج ارناليوأتلا ْ

 || امدرااذاو ءانعماهيفرتماننمأ دب رقلل م نأ اندرآاذاو وقف هبقاعب دكت سانأ] هناسصعرهظااذاف |

1 

 ]| باذبع'ا: مهل امنا هلها نم ىدايعااروهظ بهسسإة ب رقد م نأ ام درأ اذاو لوقن نا ل؛وأنلا ىف |

 ١ غوججزلاوةيوتلابهه ما ذاف بجو أر كلاب هماسق ناكهيلع هللا من تراسك نمو مامااوه فرت انإل

 | لاوو اراذكهسا رح اهالا اودلبالو حوف مو ىف لافاك ممن ا-عانمسأيلا هنم عقيئذلا رادعالا|
 1١ 0-0 . . .٠ .٠

 ا

 ا | ىلاستريخاف لق نم هباوبذك اهاونمزيل اوناك اخ م_هريغىف لاهو نمآدق نمالا كِموق نمن مؤ نا هلا
 || اذا هناةينالاهذ_هىفابناثيخأ م مالسلاو الهلا هملعلوسرلا ةثهدعبالا باذعلارهظيالهلا الوأ

 .[| يل“ نيرممم وب ناف ظعاوملاو ئاسنلا مهيلع عباس تيل باذعلابمولجاعي لاوب ذكسحفاضي  لوسرلا ثعي |
 بوبذأا



 بالا هذه ىف نيوسقلاا نيذدح كورك ْ
 | نوكينأوهد لالا مقلامأ « نيل داعتمناملطلا نوكيواابوج ضو انج ار ةرشتالا تلط نوكتتنأ ١
 | لويقمريغ هنا لاقي نأ لق ثحي هيفىلاعت هت ادنعالو قم لمعلا اذه نوكي لهن ايار رن الا بلط ١
 أ الع ل غنمئلرسش ال نعءاننغالا ىنغاانأ لاقت هنا ةزعلا بر نع ىكح لو هلع هللا ىلا ”ىنلا نا ىوزانا ١
 أ اثعارهنوكي الت ءابسس ناك هنا لاق: نأ اماهقنا تاوضر لطفا ثيأو هكب شوه تكن ىرغهخالرش 5

 1 لع م مص هس مع ا يمس هيج محمل 2م مصل وس ل ع

 أ اما ةلال انستا ةثالث ىلا م قل وهذ (تلاش سبقل اان 1)/.

 | | ل دمءريغل نوكي نأ عشت :دنما لالا ناكتاف كل ذكن اك ام لاقي نأ اماو هبلااسسعا دوأ عفا | كإ : دع

 | ناوتيق لل ندع هكدا عم | ىل ماكان بسسيىلا اد:سمىلدحاذا مك انالءاعذلاو ثعبلا كا ذ ف 1

 ظ باطوه سداعومجلاكلذو عوملا كاهبلا ىنادلاو لمقلا كلذ قع لماحلانوكي ذسعاشل 0 كلا

 د ير دوك تعنيف مراقب ا ْ

 أعاد ١ زلاردقاا قس لال ملا را عنان دلا باط ىل ءانخعار ةرغ 5 لا بلام ناعم لاكي نأ ْإ
 | بط ناكوا نيل داهم رخالا بلطو انيئدلا تاط ناكا ذا اماوال ودقم هنوكب جوف ةرخ الب ااا ةسلاخ

 ظ ةلكلاباب .ااامندلا بلط ناكاذ نمره لاح لك ىلع هئاالا لو ةمريغ هنا ىعاوقفتا دقاذ فاتح ارا دلا

 | | ءاشباذهفعادريغن م لعفلا كلذ ىلع مدقأ هلا لاقي نأوةو (عببارلا م.قلا امأو) ةرحخ ٠ الا باط نع ٌ

 1 اولاوك فقر: ءهنانولوةد نئءذلاف ال مأ عادلا لود ىلع فةوس .,لهر دابقلا نم لعمل ارو ص نا ىلع

 | رهاشنلا ىف مرهعوهو نطاسبلا ىف هلرثااللعفلا اذهاولاه فقوتيال هنااولاقنيذلاو لولا عنتتم مستقلا
 هيلا فاضاانمضوعءنبوذنلاو نقر هلا نمدساو لكىأ ال كتص يلا: لاو مع لسعأ هاو تبعا :

 | لاومالا ل ئمقزرلا ىف اه_مملع عسولا ولو لاومالاب نقد ز هل ادع ىلاعت هنا ىأ كب رءاطع نمءالؤهوءالودّدع

 ناك اتم ومدح نع قمسُضو رسلان“ ءاننعنأل اسندلاىف الإ لاو زعلا باب فنا نمام_هريغودالوالاو ٍ

 1 لاصياو نكح ا١نعئلءلا ةلازاو ردفلاةسازا نجحوا وذ لمعلا راد نوتوؤا_# لكلا نالا رداكوأ |||

 : | لاقيع ونمريغىأروطظع؟ سل هءاطعنا ىلاعت نيف حالصلا هبضتمي ىذااردقلا ىلع لك ىلا ان دلا عام

 ضعي ىلع مه تعب اناضف فيكر اظن ىلا أ ا ىلاسعت لاه مث كملع هرظد- دق وت نيب و كشدب لاح نم لكو هرافي هر رظح ]|
 تعموضمب ناصف فيك اين دإا قف نيسقت رولا حاشا اعنا رام قولا (لزألا ) نال رقهسفو |||
 | ىلا متزيدقو رخآر زاك نعءانْضءقور١ ال1 ان هوو زفت ندؤم نع انسضبقو نوم ىلا ةائلضو أف نمد ْ :

 ُض»ن ف ةوذممضعب انعئرو ايدلا املا ىف مرتثدعم مهنا اموسق نفذ لا.ةؤتزافتلا اذسهى ةءكطادسو أ

 اف مولا تاحرد ضءد:قوف مكضمد عفرو ماسالا ةروسرخ 1قلافوان ا ردهم ا ذعن ضعي نطل كلامو ٍ

 سوس ا, دل عفانم نابمر دف قالا لافت نا يعم اواليضفتربكاو تارك ارح الاد لاه غ مانا :

 الضافتاا لا ةرغ . الا تاجر د ىف لضافد|ة بس ناف مظءاورب تتصأ ةرشا ٠ الا عفاش تاسردف مول طافتف
 ْئ وق:نأبف اندلا ةيلمضف باط ىف هتنغر دشن ن اف الا ناك ا ذاف امن دلا ىلا ةرخكالا بتنك ايندلا تادف ||

 ميس ل

 ناىءملارا دل نم فرش أو ملظعا ةرخن" الا نادا رملانا(ىاثلا لوبقلا) ىلوأ ةرخبآالا "هليشق باطنىف هتمغر :

 ١ يعلم هريطتو نير فاكذلا ىلع ني هوما لذ ةروظتة رانا انوا ديني رفاكلاو هنا انواخ دينيسضؤملا

 | امومذمدعقتف رخآاهلا هللا عملعمتالا) ىلاعتهلوق « الم نسج أو ارد تمرين شموب ةثلعا باصصأ ||]

 / ناقد رف سانأانا يانا ىلاعت هنالوةاف مظنلا هدو ناب ق(ىلوالا 'ءلكملا) لث 7 ةينالا ف (الوذنم :

 |باوث ١ ل_هأم هوَ اةعاط هيدي نب نم مهنمو باذعااو باقعلا لأ م هو اهقذ اهله[ اعتاب زن ني

 | فالعمل اقفاومايهسيوالع لمعي أ(! انإ)ةرخإ الاةدارا (ااقأ) ةثالث امل ارب كلذ طزعت مث

 ْ | نامل ةقيهح حرش الأ ادب تالمحا كلن" , الاهذه ىف لصف مرحالا:مْومنوك نأ(اهثلانأ) ةرخالا

 هب رخ ا اها دلل هزاع لكاتضداوم هزمكرزال قوارب ىهناميالاءازجاةفرمشأو 3

 - همم يصح < تس

 ع 7: 89
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 د وراختوت ماد دلا بلط ىف نيدلا نع نو ضر ءيلالضا اورامغكلا نمرعستك ل دعا ركلا

 ل: دلا بلط نيالا نوكسحرتب نيا لالضلارافكلا«الؤول يظنعرجز هياضبأا ذهو يدل نعو

 7-0 -مأ نوم م هواسيندلا ةايحلا فمميعسلضنيذلاالابعانوريسخ الام سهفاسندلا !مهنتاف

 ةنمز وهو اهيممانهل ىسوترخ ” الادارأ نمو ىلاعت هلوةوهو (فانلا مقال اه!و) افنص

 ْ لس لنا هناف ةرخ رخخاالا ب اوت ىأ ةرخ"ال | هلمعب دي ريثا (اهدحا) هنالثاطو رشه ىلاعتا

 تاوةالسلا نعد اوةلو ىكسامالا ناننالل سل ن أو ىلاتهلوقل لمه اكل ذي عفت ةينلاءذهوأ
 حيال اذهو هثمضو ىلاعتهللا ةفرعع بلةلاةراثتسا لاعالا نمدوصقا انالو تا ناايلاسءالا ام ١

 ' وهل ذواروعمانمل ىو هوت(ىناثلاط :ربلاوو هن ييسر ابعت عد دوبع لمعت ك ءونتاالا |

 ذكنوكي الوةرخ الا ناون لاش ,اهجىتلا لاس الا نمةرخخأ الا باوث زوذلا ىلا هيل صوم ىذلا لوعلا
 نا ءلطاب لاس عام ىلاغت هقناىلان وار زةيضابنلا نمرعتكو تاعاطلاو سرك برق"! بأي ع نءناكاذاال' أ

 لفءأو' "لج لالا هلا نولو.ةب (امه د أ) نالي وأت همفوسولو نانوالا ةداسعب ىلاهت هنا ىلا ورق ْ
 ع زاانردقة باغ نكلو ةسردلاوردقملا اذهانا سيلف هّنم دو هّيدوبعر اهلغا ىلءانمدحاولار دق نأ |

 1م ”ركتالل ا نم كلمة دابعوأ بكوك ة داعب لغتشن نأ ل ئه ىلاعن هللا داسبع نم. نيب ٌرَملا ضعبةءد ويمن

 201 نبوزعلا اذهب كات هاو نو راج الرهن لابغتيق ا ةدابجر نراك بكركلا رذإلا

 :هلاءذ_دانذض ان خاولاه مهنا .(مولفاشلال ب وأتلاو) هيعاذتالا ل هع مرحالمهنىفادساف أ ظ
 . [[31مت هقادنعانل١اعفشءاسلوالاو ٠اس الا كو أر يصت نا اهتد اع ن ءاندا سه وءادوإلاوءامينالار ود ىلع

 هرخابوة ران مه بفن لقب ىلانتهقناىلا نوف َر 2 ةةمسهنادنها! نعل ةناضي أو دسافاضب أ رطلا !ذ هو | ظ
 1 كوب خت مرسال ادساخ ني راما تاكسصا ا هنأالاىاصت قا يانعن ف نوذلا بيو ىرخأوسفنأ |
 ةدسافلا.وااوقأو" هلط الا مويه ا دع ىلا عت هللا ىلا نوب ول رة نيذا انيلطبملا قرة عب ىف ل وقلا|

 نالرعتعم طرتشلا اذهو نمؤموهو ىلاب.عت هلوق (ثلاشثلا طرشااو) باوصااو ق ددل ا نوناع نع ةفرعتملا ٌْ

 نان طورشا !ل تع ل طرمثلا دجوي لا ذافناسجالا مّدقتباوذلل ة.جو بلا لام أنو كحف طرمشلا | |

 نع: : 0000 ططذ ارمشا هذا -هلودح دنع ناريخأ ىل افتأ

 < لايعثاءنانتالاو لوقلابهيلعءاسنتلاو لامعالا كانا: :بمث هنوك داقتعا ةثالثرومأ عرج ْ

 مركب لاغ ىلا عن هاف ةثالثلار ومالا ءذسب نيعمطملا ل انسي ىلاعت هللاو ركاشلاكلذدةءامظمءهنوك أ ٌْ

 .: 5 ىل_عالا دثال ماعم مسهلماعد ىلابعت هناو هم الكت م ملع ىني ىلاعت هناو لاسعالا كاتىف نين |
 1 هَل لبق نم ممتاعاط ىلع نيروك .. اوناك الصاج دئالنل اذه عومي ناك اًذاو ىلاهعت هللا دنع نع ملظةم |

 ١ ىلع ليل دلا لاهو نا! لخأ نم داو دنع رمش برح نيرفعج نا ةلزتفم ا تدك قثدأرو ىلاعت| ١

 مال دان انال_صاس ناسعالا نكيل ولونامعالا ىلع هللا رك نانا ىلا هتدق قلع ىل-ه-ناعالانأ|

 اودع نو.2وىلاهتهق الاه بقول نم سلام ىلا ع٠ هركشو نان نالا حد منال هيلع هركستننا|

 هرك ثنو ىل هتهقاحدمتامتالاقو سرمشالا نب ةءاع ىل> دف باوخلا نعنورضالا رحمت ولء_ة.لاعأ ْ
 0 داعالا ل_ءذ ىلعانر كثي ىلا هت هللاو لئالدلا حاضياو تكلا لازناو ىل_ةءلاو ةردقلا ن ءاناطعأ ام ىلعأ

 زاعاو تاهن للا بعص لاهو برح نب رفع كصضف لاه روكشم مه .هسناك كئاواف ىلاعت لا |
 : بجوا !ىامءاىذلاوه ىلا عت هلال عضاو مالك ىل_غملا بجون ىئادلا عمةردقلاعوجاناوقنا |

 ْ 1 ةتانلاةداهاللابجومنامعالا ناكو دب علل ناعالا لهحانمر كام لاو هناك ناعالا ل وصل |
 اسافلمشب فا نم لكن أ عا (ةينابتا 'لثلا)  نييهالانيبةافانءالو ارو تحسه ماضي دبعلاراص |

 ْ ًْ 0 واب هيدصقيو أ ةرخ “الا تاريسن ليصةو أ ايندلا تاريخ ليص لحفل كلذيدصقي نأ ْ
 كامن هتاف طقنةرخ "الا سفوأ اهقفاسمن دل لد >-: + +دياو ابايبحلا تجار اةفا اركاب ظ

 عمم وس وس سوا دس توجت وح
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 جد - محم مع هج

 ٌْ أ اما ةنال استار مدل وهذ (ثلاشلا 52 92 الا هذه نيوسغلا نيد كرت | ذأ

 | نوكيأوهد كلزالا مقلاامأ « ئلداعتمناملطا|نوكن دو اابو ضو ان ارت ار ةريختالا تلك نوكأ 1

 | | لويقمريغهنال اقيتأ لق ث هنفىلاعت هنن ادنعالو ئةم لهعلا اذهنوكيلهناخارترخ < الان لط

 أ العلنعنمالرسش هاا نعءانغالا ىنغاان لاقتهناةزعلا بر نع كج بو هيلع هقلا ىلا ىبنلا نا ىورانأ

 ْ أ امعادت :وكي القت لاس ناك هنا لاش. نأ امانا نا وضربلطفانبأو ةكيرشو هتك تىرغهفلرشأ

 | لكك دددونا دركيوا مات :مالوالا ناكتا كلذكن اك ام لاقي نأ ماو هبلااسعا دو عفا كآ قع
 ناين كول دمع دز كيما من عشتم | ىل ماكان بسلا ادنسم ل كحاذا مكسب انالءاعالاو تبل كك ذر ْ

 | باطو» نساعومجلاكلذو عوج كلذدنلا ىئادلاو لعقلا كلذ سود الو دسافتف ا
 | اذهفدنأز سنمدحاو نكلا رباغم هنوك بج هريغ نو 'ئدلا ن نم لضانملا عوملا نال اسنان
 ْ  نكع ِءو الوءةمن وكب نأ تح وذىلاعتهللانا وضز باطلا زباغم هلا عاذإا ناك يذلا مسقاانقكاا

 أ ةعاددتا زلاردقلا قسف للكلاب ىل الا ضرانعت انه دلا باط ىلءا ار ةرخ الا بلاعناك امل لاسب 1

 أ بلط ناكوا نيل داهم رخالا ىلطو انيئدلا ثاط ناك ا ذا اماو الودقم هن وكبحيوف ةرختالا ب لاظا ةدسلاخ |||
 ١ ٍ اانا دل تلط ناكاذ ا انم ريش لا لك ىلعمهناالال و .ةمريغ هنا لعاوقفتا دقاذهفاتحاراندلا 1 38

 ١ ءانباذهفعادريغنم لعفلا كلذ ىلع مدقأ هنا لاقي نأوغو .(عبارلا ممقلا امأو) :ةرخالاتاظنعأا |
 :  1_هاؤولاق فتقوم هنانولوةد نيذااق ال مأ ىئادلا لو دح ىلء فتوي لهر داسقلا نملعفلارو دصتا ىلع 1

 ١ || رهاظلا ف مرعوهو نطاببا ىف هلرث الل سعفلا اذهاولا# فقوتيال هنااولاهنيذلاو لولا عنتم سسقتلا |
 ٠ْ  1هملافاسشملا نهض وءنب وننلاو نيةيَرذلا نمدحاو لك ىأ ال تنص يل اهعت لاه مسعأ هظاو ثيع هلال

 ْ لا ومالا ل ثمقزرلا ىف ام-ملع عسوب وو لاوم الاب نيد رغل اًذِع ىلاعت هنا ىأ كب رءاطع نمءالؤهوءالو ودع

 ناك انمومدحا نع قمسذو رسلان» ءالطعنال اسندلا ىف ل .رااو زعلا تا فيان نمام_هري.غودالوالاو ٌ

 | لاضياو لكحلاا نعئرلعلا ةلازاو رذغلاةحازار وذ لمعلا رادف نوتوا ذم لكلا نالازتاكوأ ||
 ٠١] لاقي ع ونمريغىًاروظ؟ سل ءاطعن ا ىلاعت نيف حالدلاهيضتقي ىذا اردقلا ىلع لكل ىلااّدلا عام» |

 ١  || 1(ضعب ىلع مه تعب اناضق فيكرظت ىلاسعت لام م كيلعر ظد دتف ئثنب وكم لاح ن «لكو هراظيهرظح

 1 ١ ابن دلا فنين ءردلا حاشا الع لاوم اولا :(لوألا ) نال زقدسفو] 0 |

 محار 0 كلا ءانل مو أورخآ: نمو ةوسم سل -2 :

 هدو هس سس ديس سحب هيا سوس سم سس سس عج دع ١ ٠ مس

 2 ومان تاع مصل 2-2 0
 | لضافملاا ىلا ةرخ . الا تاجردىف لضاف دا !ةيسن ناف مظعاورب حتصأ ةرخا الا عفاش تاسرد ىف مولضاغتق 0

 ئوة:نأبف ان دلا ةلمضق باطيق هتدغر دتشتن اسنالا ناك اذافاسدلا ىلاةرخالاة . بنك ايندلاتاحرد ىف || ٠

 ناىيعملاو اين دلا نم فرشأو مظعا :رختالا تادا رملا نا (ىاثلا لوةلا) ىلوأ ةرخالا ليش بلط ىف هتبغر :
 0 هر هريظنو نيرفاكتلا ىلع هوا لذ ةرهظتةرانلانوا> ديني رفاكلاو ةنلانواخ ديني هؤملا ْ

 | امومدمدعقتف رخا اهلا هنا م لعمتأل) ىلاعتهلوق « 'الةم نسج أَ اَر رة مريخ د شمول ةمللا باصصأ 0

 : | ناقد رف سانلانا نييانل ىلاعت هنا لوةنف مظنلا هبو نا (قوالا 0 ملا) لت 0 « الاف (الوذخ ا : ْ ١

 |تاوثلا ل_هأ مهو مشا ةعاط هيدي نين منهو باذعلاو باقعلا لأ مهو امقذ امنذلا هل ه.دهديزت نم 1 '

 | باطل اقذاوما هس ىمسيوالاع لمعي نأ (!مناثف :لةرخاالاةدازا (اهاوأ) ةئثالث طئارمتب كلذ طرمث مث
 ا | ناميلا ةقيقحح مشن الو أ أ ديف تالمحلا كاتذي الا ذه ىف لصف مرحالائمْوُم نوكي نأ (اهثلانأو) ةرحوالا ا

 | هسقع عب 1 امي ا اسلل لا ئنودحوتلاوهنامالاءازجاةف ريشأواا
 مسدح لا نسمح
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1 
 0 هدهسسس ١ ل اسختسس امم سم سم حصل - مم سمسا سس حج

 1 ١1 داره كانوراعتوعر ماد دلا بلط ىفنيدلا نعت ور هيلالضإ اورافكلإ نمرعسثك لب دحأ لكل

 0 1 | انعرهنافام دلا باطانيدلا ن وكسرت, نيذلا لالضلاار افكلا!ءالؤول يظعرجز ههفاضبأ اذهو نيدلا نعو

 ْ 1 نون يرسرنأ نوب هواستالا الا قم يعمل ض يذلا لامع ا تورمسشألا مسوفاندلا مهنا

 ْ طرسشف نمؤ وهو اه. ع سال ىو ةرخ : الادارأ نمو ىلاعت هلوةوهو (ىلاثلا مسقا!اماو) اهنص

 | أ ةدارالا هذه لمصر نا هارت "الاب اون ىأ ةرخآ الا هلمعبدي ربثا (اهدحا) هنالث اطورشه_6ةىلاعتا

 مالا اوةالسملا هنلعهلودلو ىهسامالا ناسنالل سل ن أو ىلاعتدل اول لمه اكلذي عفتني /ةينلاءذهو
 لحال اًذهو هتبو ىلاعتدتا ةفرعع بلقاةرانتسا لاعالا نمدوصق !نالو تاسينا ايناس عالاامناأ

 ظ نوكين أوه كلذو اهيعماسهل هو هوت( ىناثلا ط رمشلاو) هتعاط بلطو ىلاعت هللا ةيدوبعهلمعي ىونناالا |
 كاذكنوكيالو ةرعخ الا ب اون لاش, اهي ىتلا لاء الا نمةرخ الا باوثي زوذل ا ىلا هي ىل صوم ىذلا ىلهعلا
 ٍّ راكبا ناق هلا لاس عاجلا هقاىل نوي رقي سانا نسرينكو تاعاطلاو برق !بامن نءنااذاال'

 نم ملظعأو لج ؟لاسعلا هلا ن ول اوقب (امهدح أ ) نالي وأت هبفمسهلو نائئدالا ةداسرعي ىلابعت هللا ىلا ن ورقتي
 5 ل : ثان أ نر داق هبات ن نكلو ةجردلاوردقلا اذهانا سلف هّتم دو هّيدو.عر اها ىلءانمد حاولا ردت, نأ

 0 أ نامن كالا نم كلمة دابعوأ بكوك ةدايعب لغتشن نأ ل ثم ىلاعت هقلادابع نم نب َرَدأأ ضع هيدوعد

 || ناكامل هناالا قيرطلا اذهب ىلاسعت هللاىلا نوير ةّءالؤ هف ىلاعت هللا :دا.هد ولفت ثي بكوكلاو كلملا

 ١ ]| ليئانقلا.ذ_هانذخت !نخغاولاه مهنا .(مولفاشلا لب وأتااو) هيعاذتالا ل هعمل مرحالههنىفا دساف
 ١ ' ِ ىلاعت هقادنعاتلء اعف ءاسلوالاو ٠اس الا ككو أر يصت نا اهتداسعن ءاندا يصر الوالاو »امن الارود ىلع ا

 .[|| قارخايو ةراتمده نأ لقب ىكانهتهقناىلا نوف رة: مهنا دنهل نعل ةناضي أو دسافاضي !قيرطلا اذ دهو د
 || كلذكو هب عفتني ل مرحال ادساف قب رطلا ناك 1 هنأ الا ىلاصت هقفا مي بظوت ىف نوغااسيو ىرخ أ مهسفنأ
 186 مهلاعأو ةدسافلا مولاوقأو هلطاملا م مها دمع ىلا عت هللا ىلا نوي رد يدا !نيلطبمل قرف عم ف لوقلا

 7 || نالربتعم طرششلا اذهو نمؤموهو ىلابعت هلوق (ثلاثلا طرشلاو) باوصا او ق ددلا نونا نو ةفرعتملا
 7 || هلام طورششا !لسع لطرمشل ا دجوب لا ذاف ناسالا مدة باوذال ةبجو بلا لا عأ نو كسصف طرمشلاا
 آ 1 نعةرابعركثلانالعاو اروريملمعلاو اروكشم ىبااريصي اذا رشا | هدا -هلوص د:ءناريخأ ىل اهت |

 . | ىل_علدت لايعتاننامتالاو ل وتلا, هيلع ءاسشتلاو لاسعالا كان ات بح هلوكد اقتعا ةهئالثرومأ عوج
 7 م .خوكي لاغىلاعت هتاف ةثالثلا . ومالا هذ سهم نيعمطملا لءاعي ىلا تدل و ركاشلاكلذد:ءامظمهنوك

 ظ 1 موك ىل_ءةلادتال ماع م-هلماعد ىلاعت هناو هم الكت مويلع ني يلاعت هناو لاسعالا كل: ىف نين |

 || هللال ب قنم م متاعاط ىلع نيروكثءاوناك الصاج هئالإل اذ به عوج ناك اذاو ىلا عت هللا دنع ني مظهم |
 30 ظ ىلع ليل دلا لاهو هسا! لغأ نم دس اوه د:عءرم برح نب رمح نا لزق ا تدكسضخ قثأرو ىلاهت

 1 | عنشمال ءداسجص اءال_صاس نانمتالا نكي لولو ناسالا ىلسع هلئار ك_ثنانا ىلا عن ها قاع ىل ص ناءالا نأ

 1 | اودم< نأ نو. عوىلاهته تنال اه يبق لع نم سلام ىلع ءركسشو نا نالا حدم نال هيلءهركسشننا

 | ظ هركس شنو ىل هتهلنا حدب امنا لاهو سرشالا نب ةءامع ىلل دف باولا ن نعنورضا-ل ازدعذ اول ء_ةءلاع

 ل نانعالا ل_هذ ىلعانر كثي ىلا-هت هلاو لئالدلا حاضد او بّدكلا لازناو ىل_ةءلاو ةردقلا نءاناطعأ ام ىلع

 : العاو تاهسف 'هلءبملا بعص لاهو برح نب رفع كمضف لافار وكم مي .عسئاك ك ءاواف ىلا هت لاق

 ظ اهاماسيولا ىطءاىذلاوه ىلا عن هنال مضاو مالك ل غلا بجوب ىئادلا عمةرددقلاعوجباشاو قنا

 | ةمايثلا ةداع للابجومنامال ناكو دب علل ناعالا لهن وركشلا تلاوه ناكف ناعالا لوصا-
 |امافلمقب فا نم لكنأملعا (ةيئاشلا ةهلئسملا) نيرهالا نيب: افانءالو ارو كس ثءاشب ا دبعل اراص

 | هيدصقي لوأ امهعومم هيدصقيو أ ةرختالا تاريسن ليصو أ ايندلا تاريخ لمص لفل كل ذيدصقي نأ ظ
 | ىلا هثهتئاق طةفدرخ . الا ل.س وأ اطقفاسمن دل ل. هت هيدصقنااما ميدضأ اميةتلاوءاذ هامهئما داو |

 اسس ا ري سييرا

 مح تدي ييسر يور
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 ألد : قلمتدقلا | طبوخعو قم لدي بالا ءذنهن اا ذدق (ىانلاثدلا) نيالا ف يلف نعط ا | |
 | مظعتلا يابت ىلع لقشملا لعفلان ءةرابعةدابعلا نال كل دو قو ها دهورىلاعت هاريغةدابع نع ع ملا ىلع ]

 (ةام اود وحولاءاطغا ن نع ةزانبع مانعنالا ةباهنو ماعئالا ةبايهتهنعر دبي نعال قيلتال 0 ةنانهنو 1[

 اناني الفادتعا وهءامسشالاه ذهل ىطعملان ا لئالدإابتددقو لمعلاوةوهشلاو ةردقلاو |[: |”
 اوق ةمحىلةغل ال. ءادلامت شقه ريسغال ىلاسعتذ نا وه ةدايعلا يمعنملا ناك مرببال هريغال هاه معنل عمم عبص]

 يع ركوزاهدحأر اركلا َكَدْنَعَ ان اماانا حا نيد اولانو) ىلاعتدل وق ءاناالااودنغتال كير ىضقو

 ات رابرل قو ةجحرلا ن نءلذلحائج امها ضفشاوانعزك الوق امها لقو ام- ءكهعدعل +. 7

 | لقفل , الا ىف (اروذغ نيباوالل ن اكمناق نيل اضاونوكتنا مكسوة نفاع اعيلع | مكي راري غصققاس 8 . |

 سعالا ند ةمسساتملا ناس و نعذلا وريرطاا دلل دايك ارت لالا معا ( والا هلت

 قءلختوه ناسشالا وح واق قطا ببسلاتا(ل قالا ودحو نم نيدااولا ريب سعال نيرو ىلاسعت هللا هد معن |

 ميظعتي سحالاب سعيا غ ”قبقللاب نسل انيظةتن ٠ حاف نأ ونال از ىر_هانقاا بدسلا وهداما وىلاعتهلا |[
 عم ناسنالا لما نوكتنأ تدموات دمكاماو عدقلما دوجوملانا(ىناشلا هجولا) ىرعتاظلااسسسلا |[ ١

 سعال ميظعتلا مالسلا هيلع هلوق نهدازم اهو ةقفشلار اهظان تلم عموةيدزو دعلاو ميظعتلاعدقلا#الا || ٠١

 | تاننالا وفا هلاعلا ةراكنل ناوبالاوههماا ةقفشلا فرص اذن قح از لئلا قلخ ىلع ةقف لاول | ا 1

 ةقهشلا ىلا ةراسشا اناسحا نيدلاولابو لوقو هنثا ىحال مظعتل ىلا ةراشا ءأياالاا ودجعتالأ كبر ئزقوةاوتف | 0
 | ىلاعتو هناصس قاايلن اوه ”قيقالا معتملا ع بجاو رع اركشب لاغتشالانا(ثلاثلاهحولا) هتان اش ىلع |
 ًاركتي) ضانلار تيل نم مالسلا هيلع ةوغا بج اواضيأ هركشو كلغ امغنم نوال نمدححأ نوكيدقو ا 3

 | ةعطتد اولا نا(اهدحأ) هوجو نم هرغ رقتونيدااولا امم ناسنالا ىلع ةنمعن قدالذتا ند دال سلوا ِ ظ

 ْ ىنام_ه دو ةمظعدإ ولا ىلعنييوهالا «_ةفشنا (انرمخأم” و قمةعضب ةمطاقمالسلاةلع لاه نيدااولا نم | ا ْش

 تناكتمو ىلا سحالاكمملا ررضلا لاصت!نءادهز ارتس او"ىسطلا حالا كسحذاولا ىلاريدن ا لاصبا | ا
 نأ ٍت جوف هملاريلنالاسبارمكسخ مرجال ”لئاز هنعفر اؤيضلاو ةرقوتم همم ازيلشا لاضبا ىلا ىعا ىدلا|] ||

 لاح ناسنالاْن ا (اهئلام# )ناسا ىلا ناسننا نملضن ةنمعن لك نمراك | ةريثك .داولاا ىلع نيدل ولاه فلاثو 3 1

 :هسلا هلصاو تقولا كلذ ف امهمهن فاء صاف نيوالاماعتا فنوكز 20000 0

 اذه ىلعاعقنو ناك ادا ماستالا نا مولعلنل نمو. تقولا كلذ ىفنيدلاولا ىلا هلصاو داؤلا كيذ ةحسر فانضاو |
 ادعو زتعدقو همل ازيا لاصبا ةسعاادا ن وكي دقريغلا ىلا ريثما لاضي |نا'(اهعبازوإاوظع هعق ”ومناكمجولا | :

 تنفك أو "أ أ هنف ماعئالا ناك طققضرغلل اذهل سل ذاولا ىلا زيلع لاصبا اونا ارغالارئاس ضرغلا |

 وهو لال اةمعتر كش: ىلاعقهق ا ذبخداولا ىلع نعال اولللم لم هر ىلع ةمعت نيكول ذل! نمد حال يلدا | ا
 امدقسدسلاو اناس انيدااؤلاوهلوةوعو نيددااولا ةمعنرك ثبهفدرا مءاناالا او دوعتال كير ىضقو هلوقأ 5

 اءهسقنلةذللا'لرصحت ابلطامن انا دلاولا ل قناف نيدلاولا ةمعتقلا ا هلالا ماعنا دعت معتلا ملظعا نااشن ||
 نا وع دازلا ىلع نيوداللل ماتا ”ىأختافاخناو تاهت الالاعىفهلود-وذوجولا ىفداولا لوخد هنثم مزلف | ا

 | ضرعوداسفلاو نوكححلا ماع فل دا ىذلاو»لوقيو ءابآ ب رضي ناك ةمكسل نيج نماالحاو | ا :

 ا ْ ميلعاو تك الاه "رقم بتكلم يفاذلعلا فال ليقو ةةلزلاو نوشلاورتيلاو

 ا 1 دحأ ىلعسئامو #2 "ىلع ىلأ» انجاذه '

 : ارعشداولاو جاتا ' |
 ا 1 لجاعلا عت ثقب ولا مدعشلا ةمعت فيهو ىدالوأ تكتضوو . ْ ١

 ا لح د تاشيوم قومي حرت * ةدنس اواعل اؤدلو مسهل اولو 006 ا

 ا ناو دّئادشل اعاونأ لمحت هلال هم ملفع ا ذاتسالا لافت كدااو مأ كملع ةنعم طعالذاتساردنكسالللدقو |

 95959979797 اا



 نوب

 يال ىسراسوت خا الالب يدان ايس ا حاسم لدم .كلاواهاعمدقملا نوكي ىلا لاسعالا رئاس ا ّْ

 | ىلص "ىبالل باطخير هنااا ا ىف اذنه نورمسفملا لاق (ةيناثلا ل هسملا) مولاوحأ تلكو مهتذعئنسحو معنرت اط ا

 وكب نااضيأ ل قكوءاننلا مقاطاذا"ى ىنلااهمأان اندل ودك يفاكسملا عسب ماع تملا ف نكسأو لاو هساعدقا ّْ

 تئامع ىلاعت هنال ىو أى دنع لا الا اذهو رخ اهلها عمل عجتال نا نال ا هيأ لمق هن ”اكناستالل تاظاعا 1

 «ىنلابقمليالا د هو انهنالكوأ اذه دحر يكآأ 1م وديعتالا كير سكول اوقهنلع أ

 عم (ةثلاشلا هلة )نانبثالا عوف اذ مبطابغلنااناعف:هدنع كلا اقلام يوبأنال مالا هلغ

 لرش نال والا د هزوجتو كنك الا نا ىبسع ل ديىذا اؤالو دش امو مدن ناكملنان كرش نمنائناالا

 |دحاؤلا الار دةمالؤربدمالوهلاال هنا لل دلابت نامل ةناىلاتأ) «:تالذئلت امنا نعوم بذاكتلاو ب ذاع

 | معنلا كلت ضعي فاض اذدقف هقئام ل رشا رخ ىف اهتدقلا م ةةلصاسرعنلا عمجمت وكتريدقثلا اذه ىلعفدت-الا أ
 | كل“ ءاطعاب اوكشملا ىعتسا ىلاعت قلاع نال مذلا ىصسي نئدفسمتتا نب ماياكنا قطان عمى اعت هلا رب رت ىلا ْ

 لا منلا حوت ءافتارفكلاود وذا وةءاسالابىلاعت هللا ناسح لاه كنق هنقا نمانهن وكدحالف معنلا |

 ا كيب برمشل ك5 ىلا مرعأ ضاوي نا ئدصتسا ىلا هقفاكم رمذ تنس هنالنالاندنا قصتسس هنا الة ايغأ دأأ

 ْ 5 ةددولا فل اكلاناثلاثلا «نالزينا نمعتا ذو نمعمال وطذاحالو ريدانالا قامو دنعمكن ثلا كا ذ ناكل

 أ امل هنالءاونالذلتاو مالا بجوتساوناصقنلا بناج فتعقو دقن كينرمشلا تيثأ نةرثكل ىف تاس ةئلاو
 معا هتتاواروسنماسو ده دو ملا نوكن نأ ةن.الا مك بجو لو ذم موم ذنه لزشملا'ن !'ىلع ةيحالاا طظنقل لد ٠ْ

 : | ثكملا ءائعمنا (لؤالا) هوو هضالودءامومذن دعمت فلوق ىقزوك ذ داادوءقلا (ةعارلا هلك ملا)

 || لسا أف عملا! ده ىف سرفا او ببرعل ا تانسا ىف هله سمة ال اهذهوالو ناموس دم سال ىف ثكّمف ىأ

 ٍ ٠ ا دس ا و و د سعولا ا

 || نكقملانا (ثلاثلا) هنمطرغام ىلعا ركشمم امدانا لعيب :ناالو ذذللا مومذملا نأشع نمن!(فاسثلا')انسااحوأ أ

 ]| ىدنال هناف اهلي_ه2نءزساعلا امأو مامقلاب ف أناما ىسلاو [هلا_ص# ىقئستا رملشا لمس ضدك 9

 ِ ناكوتاريلناب زوفلا < ني اهبئقلادوو مال ادد لجرلا ىلع مامتل ناك ايلف بلطلأ ن دا عا انسلاح قلد 1 :

 1 ليصتت ىلعةردقلان ياك مابقلا لاعب مرجالة ردت اوةنكملا كان دارع ىلع ةسالم سون اذدوعقلا | ١

 ]| بستن اذءقدف هلوقىدح اولا لا (ةاسمانهلا لك نسملا)) فعل اوزهلا نع ةباكدوعقل او تاريدلا ||
 1 دن نكحبالرب ريِدمت او لو غكف اننع عظمنلال كل وقكن أر اهضانهباصتناو ىهئللاب وج ءانفا !ًلعدا «:عقو هن هنآل |

 ١ / هاهسانغا وفطعلا فرج ىتىقلاءافلا ف ريد ةمدقتملا هل ان لعتم ءافلا دعب انف اوف نا لمدف عاطقنا أ

 058 وف تءظقنا ن اى عملا ن اه زال ل والان ع بيس يناثلا ت اف ءازجللاهباشمهنوكلاما 'وجنويوصتلا ||

 | كير ىضتد) ىلانعت هلو « الذ *امومذم تدعقرتا اهلا هللا عم تاع ناي 7 : الاريدتت هب كلدك

 (| نموهامرك ذي هعجتا نادعالا ف ,ظعال !نكرل اوهام ىلوالاةيسالا ىفرك ذانل هنارلعا .(ءانالا اودسعتالأ |
 | ىلا هت هلا ةدابهدؤلغتن كم ناسنألا نوكم نأ (لوالاعونلا ) عاونأى مو هطقنا ارشو نام ال ارياع سس ا

 : ١ ناثد# ه ضو: :هاناللا ازد 0 الأ كرز ىضقو هلؤقتر ءدارااوهناذهو ىلاعت هقارغةدانع نحازرتحمتوكينآو 1

 ١ هزي غم اذا اثمدخا وللا تاه لع ل-ءل دل او ئسنلا لنا ىذلا تدلام ا ار ل 1
 ١ عطقلاو ثيل لبس ىلع مكتمل ذب هتسمل# مكحؤ ام زساىهأ هس اذااهأ هلع ىتقنا لانش الهناف وتل
 ش | تار «منب نوهيماكوزو هع اطقناوئدذلا مانا ىلا عجريةغللا لصأ ىءاضقلا اهذاو هسلع ىذق لاةيانههف ||

 ١ ا :ئضقو كرف داصا هنو اؤلا ىدوعا تقصتلاف كبر ىدو ولصالا ناك تنك هن. الا هلت ىف لاق: هنا ساعي نع ا

 ظ : ا كامضلا هنعماوراذكه :هعنمفدتا ءاضق فالس نال عال ااا ىدع امءانضفلا ىلعناكولو لات د / كدر ْ

 رة نر كسر هجم منال مدام قد فنا ذزجل كرا اك ا
 ًْ 0 دقريبخلاز
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 م عمل

 يملا ل يس سس هس ا ا سس جس ع سل ل هل - اه كلل دن سمس ل سما ١ ا يل ب - بصسحا

 ميهلاو الاه (ةقانلاةلعسملا) .لعاهقاو لالا فالخا ديكو رت الاوال دب امه ذأ لعل ةكراشملا |
 ْ لمه ةمالؤ ل-عف هنز وو ةشثتلا ىف_ههدنقن درذم مسا لكنا ىفارأا ىلع ؤبأو ىلض ولا فلا وأ أو ئزازلا |

 لءاذلاو ةفاضءالانوكتالو ةضاخ ناذثالا اهب ذكي ةةلل ا هذدك ىلع ثعضو هلك ىهز ىضرو ىتخ مال ةلزخع

 / ىدينيب لو ةنامءال ارمسكب نيل رلا ىناكب تر سه ضقةخلاو تدهذلا ىف لاء نأ تع وة شنت تناكول اهنا هلع |

 / ىهلب ةمنشتث لام اانلع كالدكرم الا نكي لاداوز اهنا اق رطو ندتنلا ىتاضانو ى_ الا ىئاثْنمو لجرلا ||| ٠١
 اممظفل نع تريخا اذاف ةعامعلل غوضوهدحاو س.ا لك ةاغذل نا أم ةماثتلا ىلع ال دلل تعضو 5 درة م ةاغغل ْ ا

 كلفة داو نعتزيخ الكنغتزين اذا كلذكوا درذ ةماسقلا موف هن 1مهاكو ىلاغت ةوةكدس اولا نرخ ||
 هزق (ةعبازلا ةدتاا) لعا هلقا واذن لشي ل واهاك ١تنا نينا اهلك ىلاهت هللا لاه امتاه تاك كتوخا الك |

 رخآف كلدنعن ارسم تزمعلاو تعشلا فاس ىل اناا داهم ءانع ماه هالكو أ امهدحأربكلا كدنع نعلم ]
 ق- ف نادثالا فاكرك ذلا اذهدنعف لبا مذهركذ انا ىلاعت هنا لعازرمعلا لوى ام>دنتع تنك امرمعلا ||| ٠

 || لاه (قوالا'ةلئساا) لئاسمه شوف أامهالقتالفىلاهتهةوق (لوالاعوتلا)ءامشاةئسمضنيدلاولا ||
 ةقالاو ةتسدذهف ني وثترعخبو نيوذثي ةثالثلا هداه لكو اههكقواهعذوءانقلاريسكت ال عسسه مف جاجإلا |[!
 نم”ىزابنالا ني ارك ذؤ اذه ىلوق لاق ذ هسغث ىلا لولا ذه فانضأ هن" اكسغخالا لاف ءانلاءىف أ ةعباسلا |
 ءاهلا لاخداو ف لالا مضي هفااوءانلا متفو فلالاريسكبى ا حباتزلا ءركذام ىلعةدئاز ةثالث ةظفنللا هذه تاغغا |
 مفانو نيونتريَغ نه ءاسفلا فن صاع نياوريثكن بارق.( ةئاشلاةةلعسملا) ءافلا نيكستو تفلالا مضنفأو |
 | ةرروسف فالؤنا اذه ىلعو تاشلاهاكو نيو:ترغنم*١اغلاريدكب نوقامل اوني وتلا ءاذلا رمسأكب صخو |

 ىف تاغالا نَس عاون أ ةرمشع انلقناملاتا انوه لك_ثملا ثضأ ا لوقأو كل فا فاةدسالا فو مكل فأ ءاسالا
 اثم 'هلءلق ومحو ىلءاورصتقاو اغلا هذهةءارق ىف ثاخالا كا ةرثك ١ اوكرتو_ منا ىف بيلا اسك ةاففالا هداه |
 كف, نالذ لعج ترهل لزق: ءارغلا لاق (لوتالا) انهو بو ةلمفالا هذهريسة:ىاوزكذ (ةئلاشلا لش ملا) د

 كلذ لاقي رغاطلا خو ثنتلاو نذالا مموففالا ىيعضالا لاه (ىناثلا) ف أف ألوتيهانعءاهدحو عير نها 0
 ْ وفو"لقءانعم فامهذعت لاه (ثلاثل ا) هين وذ أنام لك دنع هولمءتسا ركضت مائئشلاراذقاسا دنع | 6

 باهت ىور ( عبارلا ) ثم: ثيبخ ناطمل نا امش مهل وقكدل عادا فتو لدتا دلاوهو فقالا نمذ وشأم ا
 ٠ | دامرو ابا رتل طة ماذا هنا ةملكل | هذه تعا ىتقا لاه (نع اخت ا)رهذلا فالا ىنارعالا نبا نع ا
 ||| دنع ةظفالا هذه اووك ذئاوعسو ملا غفاكلوةوه ةضقنلا لا: ده لصانخلا تودمااو هليزنل هنق تخف |

 || لةئالو هلو قغم لاعتهنال دهام ل وقاذهو نثنااءانعه فا حاجزا لاه( سقاسلا) مهيأ ل_هإهو ركملك | ظ

 ْ 1 اذاهنا دعا نعى رخأتيا ددفول ودوار تنكن يح اردت لاما ام_هرذمدنال ىأ فاامها

 ||| لدم فانالفل لقناللئاقلا لوق (ةغنازلا هل ثسلا) فاامولل-ةئالف كب دونَ ارامستمتدجو |
 || نم عذملا قلع اغذلل |اذه ةلالد نق نوءاو دالا فاتاو لّقؤ فس ناو ةيذاو هوركم لكن مع املل برمأع)
 || له نال ةناتفل هلال ذاهن امه طعب لاه ضساسقلا ىذتعةمو م ةمةلالدوأ بطفل ةلالداذيالا عون راس

 || اذ_هئرجو شاحالااو*اذيالا عاونأ نم عودي 4 نضر هتيال ها هياوتع فا نالفا ل -ةتالاولاه اذا فرعلا
 || فاثلالوقلاز» ايش كاءالدلا ىلع ل د, فرعلا بس هنا فاريمطقالو اريقن كا ءال نالف مهو كرت
 الأ اذاعوشلان او رز ىل-لا ساننقلا بسام »اذيال !عازن راسن نم عاملا دع لدياما اظللا ادهن ا

 ْ اهمكح نغتوكسملاةروصاا قانلس اندر ااذاف ىَرْسأ ةروض بكد نعت تندو ةززود مك ىلع صن |

 | وأ توكسلا لعق مكللا كلذ توب.ئنوك, نأ (اهدنسأ) ماسق أ ةثالث قعاذتهناه كوك ملا ةروصأال |
 || غنماىلوأٍن ريضلاو ىيقاتلا نض عملا ىلءلداحنا اهفالاناف ةروضلا هذه ل ءرك ذل لع هنوبتن“
 هع ىذلاوهاذ »ورك ذا لع ىف مكعللابو اسم تركسلا نم ىفمكتأسان وكيت أ (اهيناثو) تتيفأتلا نم ظ
 ] دسع نمهلا؛صن قتعانم مالسدلا ةملعةةوقوهو الثماذها اون رمضو لهالا ىتءمىف سا.قلانوءلوصالا ْ
 ةييييسييسييسييسسييسسيسييس يي سال ا ا ا ل الا
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 2< هأ
 كس م كن ات هاا 11 + افاسللا ةالاشتسالا كن سلا 2. دممسمسلا هممت < هم م حاس ل سنا - امص 2 ساسما

 1 لأ ترك لا هاف" [ىلا قبرخ أو هفنل عافولا نال صتت لطهئادلاولاأو علا روف قمرا امتدت ا

 030 | ةذلاملط سعالا لو[ فاما به باو ااو كاعن مان الارببخ ةروثأملا ةرووثملا تاماكلان مو 3 تقلآو

 ظ ْ ًاريكذ اهغواب تقو ىلادوحولا ىفهلوخ د لوتأ نمتاف الا عفد فو تاريسل ا لاضب ا ما.ةهالا نأ الا عامتولا
 لكما لعاهللاو تاهب_ثلا هذه تطقسف تاربملاوتاريوللا تاه نم لمضتيام غصح نم ملعا هنا سلا

 اوئسست ناوهتناالا او د.عتالن اكيد ىضقوهب الار دقتةغللا لهأ ل اهاناسح نيلاولانو هلوق . (ةيئاشثلا
 زو جالو ناك! نحاص لاق اناس -انيدااولاءاو:_ىحاوهاناالا او د,هتالنأ ىذقو لاةءوأ

 ٠ راددملانا ىلءال .ادركسح ذيل مثهتلص هيلع مدقتن الرد دما نال نا >ال اينيدااولابو ىء ايل قلعت

 1 هيلع تمّدقو ناسحإلا ”هلص نم نيدلاولانو ىف ءابلا طءسيلا ىف ىدح اولا لاعتو هّملَد هملع مدع نازودمال

 هاعردمملا ”رلص عد“ :نواطملا نال قا اطمريغ ىدحاولا هركدىدلالاتبملا اذهور سافديزبلوتاك

 ةراث“ املا فر لصوب دق ناسحالا :ظفا ل انقل لاق (ةثلاشلا هلكسما) كلدكس لروك دل !لابثملاو |

 ظ | يراقب ةلانج طساردشإلا ومرت سيال ملا كذكم ف رخاىلا فرميو

 ا
 1 تاق:ناةملقمالوانندا + ةمولمال وأ انب ىئدسا

 (اهدحأ) نيبلا ولا ىلا ناسحال ىف ةغل اب بج ىلاهئمدحا ولك ريثكد ودق ىلع لقمه الا طفل لوقأو

 ًااروكشم مويع«سناك كا وأن نمْؤموش و امعساها ىجسو ةرخ ”الادارا نءو ةمدةئاذم الا ىف لاه ىلاعت هنا

 ١ نءرك دفةرخ الاةداعسزوفلا لصيامطساوب ىلا لاعال ا ىلع *ل شما ."الاهذ مب هفدرا ىلاعت هلا م

 | هنا( اهتانو دل ةرخ 'الاةذاعس دس: ىتلاتاعاطلا لود ن ءةععاطلا هذه ا ىلع لدي كلذو نيدلاولا* ربا ا اهتلج

 | ةيطع ةغلانسو ةءلاعةجر ده هو نيدااولامربلا,ثلثو ىلاعت هللا ةءاطب نو دمح وتلا: سهالا ركن أدي ىلاعت

 امهرك ذ يدقتفان احا نيدلاولابو لافت لب نيل اولاباناسحاو لقي ملىلامهلا(اهئلاثو) عاطل هذه ريظعتف :

 | كير ىضقو ىندملاو ميظعتلا ىلع ل ديريكسسل اوريكمتلا اهفلباناسح ا لاق هنا ( اهعبارو) ماههأل !ةدش ىلع لد

 7 || يحبو ةيظعلا ةءاغلا خلبدق كيلا اممم حا ناكل هنالك ل دوال ءاكامظعان اس !نيذااولا ىلا امس نأ |

 , 0 | لع ناك كيلعامهماعت نال ًافاكملا لصحتالف تاريدقتلا عنج ىلع كلذك امتببلا كنا |نوككنأ ١

 ًامهدحأ ريكلا كدنع نعاس اما ىلا عت لاق مع ًافاكمال ريا, ىدابلا نا ةروهثملا لاثمالا ىف ٠ادتبالا لمس

 0 أ ةلكاماوط ركل نيزطنز لاا امون نيدغفل نمر «ةلظفلاما فل (قاوالا هل: لال لأ اسم هيثو امهالكوأ

 ” ال طارتشالا ئةم دك ألا دافا نيتماكلا نيتاهنيب «: مجبانلفةيآن م حسنتام ىلاعت هلوقكطرشال اضن هذ ام
 ظ ْ تالق, نأ لئانقلل رقازدكأ ًاتانون : عم بي لعتفلا نال سنك أنلا نون عم رهظت ل مزمل ةمالعنأالا
 | ىوقأ ىلع هنا.ثاو ةرترقتوروك ذملا مكمل ا كل ذ ديك أتي ثاللا توكياىذلا عضوملا يقرب نادك تلا نون
 أ ديفرتةنم بولاق اذك اماواذك اما دل لئاسفلا لزق نال عضوملا اذهب ليال ىنعملا اذ هنأ الا ءوجولا

 5 نيب عملا قمل ف.كفددك ًاتلاوريرقتلا هبقدليال عطوملا ادهونير وك ذملانيديشلا كني 3 نيو مكمل
 ًرعاهتاو ةءالناأم او عي ناام انك ًانملاررقتملا مكنملا اذهنادارملاناهءازدو دك أ نانو نيؤاما

 | نعل هو ردقتلااذه لصوام «الكوأ امههدحاركلا كلدنع ّنغل اما نورثك الا أرق 5 (ةناشلا ةلثساا)

 أ ىلا : نب لوقدشساولوورعوأ ديز برش كلوقك هيلع فانعامهالكر أ وقوامهذح أ ةوقوه ةعاقو لعذ ٍ

 ىلعو َّناغا_”ىاسكلاو :زج ار قؤ لاجرلا تاهو نالدر لاهو لج ز لاق لون لعفلا م 2ةءازاحامهااكهلوق
 العاق امه دحأ ىلع فطءامهالكو نيدااولا ىلا عجارلاريمضلا فل نم لدبام_هدح أ هلوةفةءازقل ا هذه
 | لع ف وطعم هنال املق لدي هنا َم معز ملف ةالدبالا دك و امهالكئاك اطهالك اغلي اما ل لقول لة نافال وأ

 أ تانوصال لاف نافالدب نوك  هئم وكي أت وف دمك ىف لتتاف ننثالا ادن كو نوكينأ صيالام

 ٍ | يطب جلل لو دق انجل اونو ردت وامان ا ةرتو ل ءابعيدت هر لاني ٍ

 ةتود 1 دامب ايه 7 و مجم حم معا ب مح اهيدسج< رع صمم اونا ص



1 ْ : 3 
 5-5 : 9 مح سمسم رس سس سس اس مس موصل ل ممحس معل 0 ل مع ص ممم ل ع داما سس سا دلس ةمصخ مسلس ع جممعا ب -

 1 امهجرا بر لوقنف ةَحرلاءامهلوعدي ناريحز لاعفالا ميلعتةسلا فاضا لي لا وقالا ميلعت ىلءنيدلاولاتزبلا |

 نم عونلا اذنه امهب عفا بر ىءباريغص ىف ابر اكلوقي مثامدلاو نيدلا ىف ت اريل لكل عمابس ةجرلا اطداو ْ

 هلوق هنمو زهقننا اذائثلاابرمواوق نم ىهو ةيتل ا ىه ةمزتلاو ىاباام م رتىف ةىلا (:ت-ااكناسح الا ْ

 | ةثالث ىلع الا هذه ىفنو رسفملا فاتخا (ىناشلاثحملا) ترو تزتهاءاملا اهلعانازا اذا ىتىلاعت |
 ' ملسملل بني الف نيكر رشمللاو رفغتس نا ونمانيذلاو ىءال ناكام ىلاعت هلوقب هن وسخ ماهنا(لوالا) لاوقأ أ

 1 | ةخو ست ءريغتي الا ءذهنا (ىاثلا لوقااو) اههجرا بر لوقيالو نيكر شت اناك اذا هب دا اولرفغ< سنا ٍْ

 | لوقلاو) خسنلا نمىلوأ صيسختلانأل لوتالا لولا نمىلوأ اهو نيكرمشا !قحف ةدودخم ابنكلوأ]
 | ناوداثرالاوةناده'اءامهلوعدي تادف نير فاك اناك اذا نيدلاولا نال ص.صخت الو مسنال هلا .(ثلاشلا

 (صأامهجرابرلتوهلوةتبوجوللممالاره اظ(ثلاثلا ثحلا) نامعالا لوصح دءعبامهل ةجسرلا بطي |١
 |نامتسلتسا ةدس او :َّرملوقلا اذهركذ تي الاهذه ىضتشعىلهعلا ىف ىكنفراركتلا د فيال ضالارهاظو ١
 ارخاواىفامهلاعداذا همز 2# ناوحرتلاقف ةئسا!ىفوارهدلاىفوأ ةّرم موسلا ىفأ هي دااول نانالا وعدن +

 :ىلعةالصلا نع ىزنم دهثنلا نا نورباوناكسف هماعاوا_صاونم7نيذلا اهي اءلاه ىلاعن هنا نأ كتادهشنلا 1|
 !تاواداا رادافثو رركيمهتتادو دعم مانا ىف هللا اوركذا لاه لات هللا نأ مو لسو هماعهننا ىلص*ىنلا |

 ( صالخ اند الا هذه م انمادقألا ىغملاو ني عآصاونوكتن امك وذت فام لءا متحرر ىلاصت لاق ع ١
 ةعاطلا ف ضال الا نم مكس فنا ىف ةتورعذتام هللا ىل_< ىتتيإلو نيدلاولانناسحالابو ىلاسعت هللة دابعلا |
 مع مكعنملا ردال ١كم م اوه لي مكس وة'ى ام لع علطم ىلاعت هتناّنأ ١ وطعاف ابق صالخالا مدعو 1

 هذه لكس نعءزة هللا لعام أف لكلا ةطاحالا مدعو نامسلاووهسلا اهب طاتح دقرمشلا مولعنال (]
 لاه مم صال الارث نعريذمتلا هنم دوصتتم او مككرولق ىفام لكراملاع ناك كا ذكسهالا ناك !ذاو لاوح الا 1
 نيس اجر ىأ نيب وأ منك مكبواقلا او[ قداسفا |تاهج نعءآرب منكن ا ىأن يد اصاون وكت نا ىلاعتا
 مهماتس مطر غكي مهاروفغ هنا نيباوالا ىف همكححصحو هللا ةنسو لانعالا لكف هسيلنيعطقنم هلئاىلا |
 ْ ةسع افشىلا ئضاب الو د]_.ذفىلا ءامتلالاو ىلا عت هللا سحأ ىلا عودا هن دددو هنتداع نهىذلاوه تاوالاو ْ

 نزو ىل_عتاوالاامغا مهل عفش هنانو عزب ادانج هلا ردنمنود.«.نيذلا توك رمشملا هلع فراك عسفش 1
 ىلوالا هيلا نادي الاهذه نم دو هة11و بارضو لاق مهل رد كت :رثكلا وةمواد ادة وهو للاعق
 لاقفام_يبظعتب لذ ةر دان هن رهان د قداولا نا مهوجولا لك نمنيدلاولا يظعت بوجو ىلع تاداسأ
 البف :وقعلا لت آل تسل ةوذهاا كل: تتاكناف مكبولبق لا وأن لاعىلانعت هلا عت مكس وغنى امل عامكير |

 هقحفرقلا اذتاو) ىلاعت هلوق «. لعاهقاونارغغاا لع ىف تناك ةيرعشللا هللا ىضتعن كارهأما
 ' || اروفك هير ناطمشلا ناكونيطاملاناوخا اوناك نير د11 نا اربد ترد الو ليد سلا نبا ونكسملاو ٍ

 ود عسر

 نم عبارلا عول اوهاذغ نأ ملعا (ارو مالو مها ل_ةنادو-رتكير نم ةحرءاغتبام مء نذر عتاماو |

 نم عم: باطتخ ثآو هل وَ (ىوإلا هل سلا ( لئاسمهمضوتانالاهذهقةزوك ذملاةعاطلاورمخلا لاسعا

 | تيحو ا قوةملاهبراقا قؤيناهللاءلمأةلسو هيلع ها ىلصلوسرالباطخ هنا(لوالا)نالوق هسف
 نيلأثملا نيذه نماضب ىلدسلاءانأو نيك اسم قع حبا رخااشيأ هساع ب وأو :ذغلا و*ءىفلا ىف مسهل ||

 اوديعتالا كبر ىضقو هلوق ىل-ءفوامعم هنا هلع ل_#ادلاو ل كلا باخ هنا ( فاشاالوقلاو)

 حال مان ْث برقالاف برقالا براعالاريااس رب لغ شذ نأ ب نيدااولا رت نم كْعاَرْفذَعِب كنا ىءملاوهاناالا
 قمل كلذ نانا همق سلو لمت هقح ىرقلا اذ تآو ىلا.هتةلوق نا لعاو ل.ل ءانباو نيك اسما لاونأ
 ىل ءقافتالا ب موقلاقو نيدلاولاو دلولا ىل_ءالا قافنالا بدال هنا هلا هر ”ىناشااد_:ءووهام |
 | نسحو ةرابزلاو ةذاوملاالا مهل قالك معلا* انباكمراحملا نم نكي نم نا ىلءاوةفتاو ةج اطار دي مراسل ١
 زيسفتف ةبوتلا ةروس ىف امهصو مّدقتدشف ىلى سلا نباو نيكل ام ارض اوأ ملا ىف ةفلارؤأاو ةرمش ان
 ته دعم 27-1 ديمو و داس يتسم تومرج < هج وو جياع عج عن مص دج ا صس ور حسلا مح حام

 1 بو كوول هناء اج جو سوس. 5
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 0 3 ' ه4
 ل املس ل مصب ١ يح دل يمص سس سم محامو ند مع ممم يعمل 2 سسوس تنمو تح ممم صج < سا - تت

 تتش مس. كلا سلما يل ا

 | ىتاثوكسلا لحم فف مكملانوكينأ (اهئلاثثو) نانو اتم ديعلاو ةمالا ىف يكسلس ان اف ىلا هبلع موق
 | عنملا ىلع ل ديانا فيذأتلا نم عسنملا لوقنفاذه تنرعاذاتاسابقلاربك اوهو ركذما ل ىف كا
 | نا هيلع ل_يلدلاو ىلعالا ىلعيندالاب لال د:سالا باب نمنريكي ئذلا ىل لا سايقل | ةطساون برمضان
 | عنا مزلتسيال ف يفأتلا نم عنملااضيأو برضا نماعنمنوكيالفيفأتلا نم عنملاف برضلاريبغ فيفأتلا
 [٠ «فه ست ناولاءادالعلا لوقي دقف هلا دع ناك ا يطءاكلمذخ ا !ذاريبكلا كلم ا نالالقءترتضلا نم

 7 | رياغمغيفأتلا نم عذاا نا انلع لبا ىفإل وقعما ذهناك اذا و هّتءقر برمذا نكل ةشدح وم ةماكب ههفاشتؤأ ْ

 "|| دوصقملاّتا ةروصلا ذه انلعان الا "هلو اى الّقع برع !نم عمال اضيأ مزلةسمريغو ترمضلا نم عنملل ظ

 3 | نم لذلاحانج امها ضفخاوا_ءركالوفامهل لقو هلوق لل دي نيدمل اولا ميظعت ىف ةغل ايما مالكا | ذه نم :

 " [//ل_عا هللاو ىلعالا ىلع ىندالاب س ايقلا بان نمت رضل ا نم عنملا ىلع ف رف انلا نم عذملا ةفالد تناك ةبحرلا

 "|| رهن او هروخل اقب امهرهثتالو ةوق نيؤنالا قح ىف اهبدابعلا ىلاعتدنتا فاكىتلاءاسشالا نم (ىناثلا عونلا)
 - [راهتنالا نم عنملا ىلعلديفخأتلا نم عنملا لبق نافربنتالف لئاسسلا امأو ىلاعت لاه هرجزب مالاكب هل ةنسا اذا
 3 نم عذملامّدق هنا امض رفولامأ اًميعهدعبر اهتنالا نم عنملا 1 دناكبشنفأتلا نم عدنا مدان ىلوالا قب رطب

 افففأتلا نم عنملاراهتنالا نم عنملانممزلي هثالانس سا دضمناكتفرفاتلا نم عناب هسعتا مراهتنالا
 د ريثكلاوأ لبلقلا رصضلاراوطانمعتملا فا امل لق:الذ هلوث نءدارملاانلق بدت رلااذهةياعر ف بيلا
 عونلا) ةبيذكسلا وهملعدرلا ليدس ىلع ل وتلا ىف ةفلاسخلاراهلظا نم عئملاامهرهثتالو فو نمدارملاو
 رار دوم هلم الابن ا فال ا عئما ل ىلاعت هنالءاواعرك الوقامهل لةوىلاعتهوق (ثلاسشلا

 ل اوقلان:ىهأنأب هبفدرام رجال بطلا لوةلاباىهأ نوك الى ذؤملا ل اوذلا نءىنسهنلاو شحوملا ىذؤملا

 تارام أين ورق |مالكل اب هيطاخي نا هنمدارملاو ارك الوقامها ل تولاقفبمطا !مالكملاو :نسملا
 بدسملانب د_يعس لثسوهام !ايءاشب |اب 4لوقي نأوه سنع هللا ىذر باطما نيرع لاه مارتحالاو ىيظعتلا
 1 ناط ريشي هعم ,لكتتنا ودلا.ةينأ٠اطعنعو افاادم_سا بنذملادبعلالوفوهلاةفمركنلا لوقا نع

 ميهاربا نا لق ناف ميركل لولا ىفاس:.نيلعغلا نيذه نال كلذو كرظن مهبل ةثنالو كنود امهيلع عفرتال
 أ هاربا لاه ذاو أرق نمةءارق ىلعرز[انهس ال لاه: فيكتفايداو امزكوأ لح نانا ملفعا ناكم الابل هسيلع
 || لالخلاىلاهموق بنو هيسن مث ءاذياوهو مال ايه.طافن نيبملالض ىف كموقو لارا ىفا مضل اهرز آه 'ال
 ناىل_ءلدب اناس ا نيدااولايوهاءاالا اودبعتالأ كبر ىنذقو ىلا.عتهلوقناانلقءاذيبالا عاوز أ وطظعاوهو

 هقلا قل اعدق:ناك امنا" اًذيالا كا ىلع مالسلا هماع ميهاربامادقافنيوبالا قدح ىلع متم ىلاسعت هللا قدح |

 ىةغلامملاهئمدودةملاو ةجحرلا نملذلا حانج امهل ضفخاو هلوق (عبارلا عوذلا) ب
 ضخ ةيرئالهملا هخرف مذدارا اذاراطلا نا(لوالا)زيهجو هريرَمَتف هللا هر لامعا رك ذوعضاوتلا |

 ٠ نادكيدإاو لغك اداولل لاه هناكف ةس.. رثلا سس نع باك حانملا ضةخراصتدشلا اذهاو هس اند هل

 أرشن عافترالاو ناريطاادارا اذارئئاطلان ا . ( ىاسثلاو ). كلرغص لاكي كلذالعناك كسفن يلا امهمضأ
 ! عضاوتلا لعن عراك انا ضفخ راصف همح انج ضخ عافترالاْ رتو ناريطلا ل رتدارااذاو همجان

 هنا (لوالا) ناهجو هبانلقةلحانجال لذلاو لذل اىلا حانلسأ ف اضاف .كل نبق ن اف هجولا اذه نم

 | ضفخاودا رملا انههداذكسف داودلا متاح كانه دارملانااكف دولا متاس لايق كلما ىلا حالا ت.سضا |
 | اسانج لذلا ليخت ا:ههن تالا. ىلع ةراعتسالارادمنا(يناشلاو) لولذملا ىاىلباذلا كلامج امها

 (ٍ اهمامز ل ايهشل ادب توصأذا « دل لاه اك ةراعتسالا هذ هيمالال..كتافعض جانللا كل ذإ تاو ١

 | كح اج ْصْفْش نكمل ءانعم ةدحرلا نم هلوقو انههاذكة لامشلا ديىفاهءءامز عدضووا دي لاعمال تيئاف
 برلتو هلو (سماسالاع وذااو) اه_هةعضو امهريكس سام سهاع كلةطعو اها كمر طرقتت ب اوها

 / مياعت فرصتي مل هنا ىلاعت هلفا هجر ل الا لاف (لوتالا ثمل ا)ث حارس «فواريغص ىفابباك اءهجزا

 دوس ووب ووو موو يح عجب و عييوسب و عمو وي < هجيج حيرصوممو م مووم موجع صعموسس جو كا وج هموم ع وعس جيو دج تمجد فوجووخ كوع فج
 ربلا



 فرد

 ْ أ ءاتباو ةباكلابلاملا عسبضت ع هنوموي اضيأ هياعحأو فل نار ضالفاموابأ وك 2010 الا

 | عطقن اذارو كعوهريعبلل ٍبرعلا لوقنءارغا!لاقف ارو سم هنوك امو ةنحماو ةيضلا ىف داولاو لالا
 ااريسحوهو اماخزمصبا!كملا تاقثنر ىلاعت هلوق ه-:مواهربس عطقل ىف قد اهريسا ذا ةيادلا ترسو هريس

 [| عطقنا نعدت : اًهذن و هلام لك غفن | نم لاح هسشت ةدوصقملا لاغقلا لآفو ىرصو ىلذق لثم ىرسحر يملا عجنو 1

 1 ره ثلارخا ىلا هغا_و ناسنالا لود ةمطم هن *اي لال نمزادةملا كلذ نال هتءطم عاطقا بيس هرغسف

 | ارحم از جاع قيرطلا طسو ىف قيريعبل ا كل ذ عطقن | اذاف لزم ارخ ىلا هنغلب دو هلمعرمعبلا كلذ نأ اى ةئسلاوا ْ
 ٠ نمواريعتم ازبامرهشلا كلذ هيرب نرد دوو ا سمج |

 أبر هةركسح سو هرلعةقا لص هلوسز فرع هنادودقا اور دقيو اتناول ام, كيرثاىلاعت لاق أ 1

 عسومف باوكااو حالدا ارا دهم ىلع هتاجاح عفدو هنامهم حالصاب موقيو بويرملا فري ىذلاوه برو ئ
 | لوقو هقزر هيلعر دق نمولانعت هلوق هتمو قييضتلا ةغللا فزدقلاو ضعبلا ىلع هقتيضيو ضعبلا ىلع قززلا ش

 | كلاغتلاف مهل حالصلاوهكاذ نال ضعي ١ ىلع عسواسناو قيضىأ هقزر هباعردقف هالتبا اما ذا امأو ىلاعت |

 5 اريمش هدابعب ناك هل 1 ىلاعت لاه من ءاشدامر دقي لرد . نكحاو ضرالا ىفاوغيل هدا.ءاقزرلا هللا طسولو ١

 | سول ةامعلا قازرا ىف تواافتلافردقلا كلذالا هيطءيالئ ا فن ادن ألك ة صمد :انلاع ىلاعت هنا ىعب ارياطد

 "|| مكاناو مسهقزرت نق الما ةمشخ مد الوأ اولتةتالو) ىلاعتهلوق « ملاصملاةياعر لجال لي لضلا لالا

 | تاناالاهذددىف ةزوكسصأملاتاءاطلانءسماشلا عونااوداذد ( ارييكص ًاطخ ناكمهاتقثا |
 أ وههنا والا ةيأالا ىف نيبال ىلاعت هنا( لوالا) وجو مظنلاربرق ف (ىلوالا هلكسإا) لثاسمةب . الاىفو | ْ

 | ةينخ مدالوااواتقتالوهلوقب هع ردشو اشي ناقة زرلا طساب , كيرنا لاق ثم دابعلاقازران .لفكتملا | ْ

 0 . الا ذه ىف ْمَءةَم دعما ةي؟الا ىف نيدلاولاب تربل اًةسفيك لءادا ىلاعت هلا (ىناشلا) ىاراو مهقزرن نك قالما | ١

 : | امئاوءائيالاوءان الاوريم مال كل ذباو امن اراربالان نوعي نيذلا نا مهضءب لاق اذهاو دالوالابربلا ةيمئدك | ظ

 1 نعشلاةياغ ف «خالدالوالابهلا بجو او دالوالا, بلا عاوفأ نم اءمئمر دصام ىلع أن اكمءان : الارب بو 1

 || ءاناالا نالملاعلا بار بج وءاننالانتيلا نمدالوالا عامشم نا( ثلاثلاهجولا) نيدلاولارمغ مول لذاكس الو
 ماعلا ةرامع نأ تف ءانرزةىذلا ل ماعلا بارخ مزا.ذدالوالا ةيبرتىف مهتبغر تلق كلذاواعاذا |

 فون نان ادالوالا لّتقْن ا( عبارلا هج ولا) زيبا نمدالوالاوءام“ال نيب ةريملا تلصح اذا لصتلانمتا | ْ
 ْ سعال ميلمعتلا 3طلوالاف ماسعلا بيرذت ىف سو عفتانيل ا ىلعةريغلا لجال نكن او هللا نط ءوسوهئرّدفلا |

 ١١ نا ) سماشلاهح ولا ) معا هلئاو م وهدم امهالكو ىلاعت هللا قا ىل_ءةقفشلا ةض فاشل و ىلاعتهلا د

 1 | لسع اتاح وملا مظءانءىهو ةمضعملاو ةيشزملا ةبارقدالوالا ةنارق نار
 ةلازادالوال ىلا ناس> الا ىف هننا سعر ةةيمذلا الخلا ماظعا نم كلذو بلقلا ىف ةوسقو حورلا فدي دش | ٠

 |١ نينبا!ةردقو بدكلا نءتانملاز ازعل تالا ولقي اوناسيرعلا (ةئاشلالمملا) ةممذلا هلع اذهل |

 ا ايف ةّيغرلا نعاهو فكس رغ' اهرقنا نوفاخكاوناكاضيأو :رابغلاو بولا ىلع م-عءادقا بتسز هيلع ٠
 ماع نذل ذو كالو اولةئالو ىلاعت ل اقف دي دشراع كل :قواسفك ال اريسغ نم اه اكن ىلا نودحاتصت

 | روك ذلاند لراشم فصو قعملا اذهوادإو هنوكوه ةقفشلاو ةجرلا ب>وملان اى :ءملاوكانالاوروك ذللا

 قاض أف اك دق ورغم! لاح ف دوك ذاق هل_ثم ف اخ دف تانملاىفرقغل ان نفاع امامأو ثانالا نيبو | وأ

 باوبأ ف ىلاعقهنااكتف ىلابعت هتلاد بق ةازرالا تدك اءاومهقزرتن مة ىلا.عتلاف م نينبلا نم كي زعانغلا ا

 ِْ م-هانق نأ اورتروهملا اسوا ءاسنلا يلة قّررلا تاوثا أ مفي كل ذكف لاجرلاىلءقرلا

 ] أرقو نيم ”[ىأ نيئطاخ اانا ىلا غن لاه امنامأيمت الث أطخ أط ئطخ لاق رعبك انمئائأ اريبك أطخ
 1 اهتااستان وكيو دصقرغ نمش الاعقا اذاً اخو ءاطخا ناض طخ لاشب عقلا طخ اع 2



 قاف

 | ءاد از نم همضكيأم ل.س نب اىلا عقدين او هلا .ءتوقو ةنوقب ىند ام نيكملا ىلا عسف دي نأ بدع :وزاكرلا هنآ
 .غ ا قرسلااغتاو لاما دانة فا ىفريذبتلاو اريذيتر الو قامت اق هدصقم غل تالا هت وو

 | قاول لاهو سذ.ة ىلأ ىلا هسأر عفرف ةبعكلا لوح دهام عم باسملا ف فوام!تنكدوسالا نتن امثله
 أ نيفرمسملا نم ناكمللا ةمضه ٠ ىف دحاو امهرد قةناولو نيفرمسأان منكي م هللا ةعاطنى ا ذه ىل ءقفن الجر

 ٠ ْ أ لات رعنب هننادمعن نغو ريما ىف فرسال لاسقف فرسسلا فريخ ال 4 ةفرثك أ فريش ىف ةقفنمدهضف | قغأو

 اقرسوض مولا فو أل اتذ دع ساء رمل | دهان لاسقفأض وتيوهو دعس لو هلع هللا ل هللا لو سرر م
 . [|| نيردملا نا لاثنيطامشلا لاعفاىلاءانا هتفاضايريذ.:لا حق 5 ىلء ىلاعت هس راس روث ىلع تاكتاو يعن لاه |

 نوءني برا نال نلذو عيبقلا للا اذه ىف مهب هبشتتاةوخالا ءذه نمدار او و نيطامبملا ناو! اوناك

 لابعالا هذه ىل_ءايطاوة ناك اذارقسسلا اوخأودو1لاو مركاارخ أن ال:نول اوقف هاخائشا مزالملا

 "|| فرضة نع ارك ذ نع شعب نمو لاه اك ةرخب : ال اواسدلا فم ةءان رة أنيطاسسلا تاروث اهل وق لةو

 نيب ىلاسعت هنا ثنيطامدسشسلا نم مهءانرن ةىأمهباوزاواواظ نيذلاا و رعشمس |ىلاثعت لاق يرق هلوهتاناطش

 || هيدي لموة هنا وه هيرلاروةكت اطمسلاا نوكى عمو ارو فكه يرن اطل ناكو لاس ناطمشلا ةفص

 : ىلا هفرمضث انه اخو أ ال ام يلام: هلا هقزر نم لك كلذكو سانلل لالضالاو نضرالا فد اسمالاو ىصابمملاىف | ئ

 مهنوك ىمع نيطامشلا ناو اني ردملانادو هةملاو ىلامعت هللا ةمهنل اروةكتاكىلانعت هبا ةاضرع ز ع

 لاهو هبزلاز 5-2 اضبأيذنملاو وكم زاف هيرلر وفكن اطيشلا مثلعفلاو ةفسا ىف نيط انشا نينا وم

 ةراغلاو بهلاءلاوءالا نوعمج اوناكم-خال كلذو برعل:داع ق فد ىلع با الاهده تح ٌر>ءايلعلا صدي

 اودهيلمهلاومأآنوقفني مدهريغو شر رق نم نوكن شملان اكو رخاغتلاو ءالمحلا باط ىفاسمموةعسي اوناكم

 ايلا اذه ىف مهلاعأ حبت ىلع اهسنتادب "الا هذه تازغذ هن ادسعاةناعاو له نيهوبو عالسالا نع ضانلا

 فرغلا ىذ نع تضر ءاناننا ئمعملازاهوبرتكير نم ةجزءاغتبا ستتم ضرعتاماو ىلا هت لاه مث

 هلوقو انءلالهسكأ ارو -.مالوق مها لةفئلقااورةفلا بيس ّدرلاب عب رمصتلا ع نمءام ىليبسلا نباو نيكسملاو
 دقنناك الفاس اوادتنا ةحزناطب لاملا دكا نالرةفاانعةبان كتان ةوج رتل رم ةج نواغتا
 ىلاعتهاةجرءاغتباءرقفلا ى عنيا بدسملا ىلع بيلا مم ١قلطا» اغبالا اداهلو باطلا ادهلاسس لالا

 دع ولا مه ده لد نسما مالكل او لاما ل + هيه كرتنال :هلفااوردقلا ل وه دعنا ى ءلباو

 لولا سفن فو لهب هللا مسهل لوو لاما مدعو 'هلَلا لوه-وهورذعلا ,-وار كت ذتو لموملا

 ناللا اروشملال اولا (فاشلاو) نسحالاقيرطاان ٌدزاوهزوسملالوةلا (لرالا) هوجوروملا

 ألا لكم روسملالوةااممهشعن لاه (ثلاثلاو) ههتنءاىألوقلا ةريسأ ترمس ئاسكلا لاه لهساا
 .ٍ فراء1لوةا!نال فورا او»رو سم اواولاه ىذ ااهعبتي ةق دص مريخ ةر ةيغمو فورعم لرق ةلوق

 دعَمف طسل الك اهلعسيت الو كَمْ: ءىلا ةلولغمْ ل دي لعتالو) ىلاعت وق هلعاهنئاو فاكت ىلا ج وحال

 ظ هناا ابعت هناملغا (اريسباريسمهدابعب ناك هنار ديو ءاشي نا ف زرلا طسن كبرنا ارو اموال م |
 || نيئمؤملاهدايع تقصو ح رش ىلاعت هنا ل_عاو قافنالا ب دأب الا هده ىف هلع ةمت املا ذب" الا ىف قاغنالاب

 انههفاما اوقكلدننبناكحتحوااورتةي لواوفريس: ماو ةغنا !دانيذلاو لانةفناهر غلا ةروسيف قاغنالا ف
 قدضت ثدي ىقاهنال نم كاسمتال ىأ كل ةنع ىلا هلواغم كدي ل هحمالو لاةف فصولا كاذ لثعةةوبر مأ

 ةعوتملا ةةوافملاك اهشايقتا ف كدب لما ئملاوتا ريذنا لتسو م-رلا هل هوس و ىف »او كة ىل#

 'ىذ كدي سيال ث دا طرغماغسسو قانضنالا ف عموتنالو ىأ طسنلا لك اها سالو طاسنالا نم

 ناموءذمامهو طب رغتو.طارخا فرط قا لكل نا قال الا بتكفاوركذءاكرلسان! مالكتل الص اخو
 اطسولاو.ل هءااود لاقل قافناونامومدةامهو قاغنالا ىف طا رذازيذيتااو ؛لاسمالاىف طارقا لضااف

 | ىف يسد قف دعقنريسفتنامأ ارو امولم د_غقتف ىلاعت لاه من اطسو هما مل اناء كلذكو ىلاعتلاهاك

 هنالا



 "ا

 دقن تقملاامأو لاعلا بارتي وباضيأ وهز جا وزفلا ىلع فئاوتلاو لئاقتلا ىلءهلاقشا ىلاولاعلا ارح |
 ْ تاسنالادّقعيال ناو حباو دزالاو نكسلا لود مدع ب> و كل ذو ةهؤركم ةموةعرمصت ل الا ناانركذ

 أ ىف اهلل نيبو ناسنالا ني قرف قيدال هناانرت ذاموهفالدتسءاس هنااهأو هللئاضمو هنامهمنمئثىفابلعأ]
 ْ اروبجربسي أربع نم ةأرملا قع هزياغو ةنبعو لمعلا اذه لذقتياضيأو تانإلابنإ ركذلا ضاصتخا مدع ٍ
 ' هذه نمدساو لكان. ةثالئاطاغل ارك ذ ىلاعت ناو هسوأ ةمسانزرلا ميةىفانرك ذدقخ عفانملا نمش ٌْ ْ

 ِ سفنلا اولتةنالو) ىلا«:لاق مثهدارعملعاهللاو ةت-سلاهوجولا كالت نمنيهجؤ ىلع ةثالثلا ظانفلالا ا

 | اًده (اروس:٠ناكهنا لالا فرس الفان اطلس هياولا.:اعس دقق امولظم لق نمو قال ادالا هللا مّ يلا ظ

 نالوقي نأ ل ئاقل (ىلوالاءلماملا) لئانسمهبنوةي"الاهذه ىف هتعدتتا منام ىناشلا عوالاوه ||
 ىرنل ارك ذيائايثو امزرلا نع ىهنل ارك ديالو أ أدي ىلاعت هللا نأ فتح سلإإ اخ لَدَعلا هنا رفكلا دعب رئاكل ابك ||
 لاطب نع ةَزاَبَعْلِثةلاو دوجولا فنا الا لوشد نم مخ انزلاب اب مفناةءانا هءاوجولتسقلانءأأ ٠
 بسلا: !دهافهدوحو دعب همادعاو هللاطب !ىلعمدةمدو-ولا ىإةةوش دودو -ولا فلو ددغ ناسنالا ا ٍ :

 ةظاغملا ةمرط اوه لدقلا ىف لصالاناملءا (ةنئاسثلا هلِم_.ملا) اسيئانثىتهلاركذ مئالوأ انزلا ىلا عت هت ازكذ د :
 مكحح ىلءءانياقلطم لّمسَقلا نع هللا م مرحال كل ذكى الا ناك اف ىضراغ بيس ثثياف [لخلاو | 0
 | ىاحانالا لاقف ةيضرعلا بابسالا لوح دعوهو لد | لتح اهيف لص ى لا ةلا حلا هنع ين ةتسسا مث لالا ا

 ررض لشسقلان ا (لوالا) هوسوهلغل ديىذلاو عردتلا لثقلا فىلصالا تأ نانسىلاانوهرقتفنن ||| ٠
 رارضالوورضالو رمدعلا مكيديربالو حرس نمنيدلا ف مكماع لنءجام هلول رك ناضملافلصالاوأ] ١
 قلخ مد الانا (ثلاثلا) برلا نادنبءدهنمنوغلم برلا ناش ىد الا مالا هنلعهلوق(ىناشلا) | 000

 نأ دامعلا ىلعهللا قد مالساا هنملع هلوةلو نو دبعملالا سنالاو نتا تّةاخ امو دل ودلةدامعااب لاغتشالا ١

 داسفا لب ةلا نا (عبارلا ( لكلا مدع نعال 0 دال ةدايعلاب اغسل اوائيش هياوكرشبالو يالي

 ل_لدو لمعلا ر<# لل د ضراعثاذ اهنا (سماسإلا) اود_سفتالو ىلاعت هلوقل مرح نأ بوف |

 أ( صحرت كل ذناكلالاو ءيرحتااودلصالا ىدْتَع نأ الو حار ةمزلا بناجن ا ىلع اوعجأ دف هنتخأباا ٠
 اناسنا هنوك دّرحمالا تافصلا نم ةفص ناسنالاهف فرهنملاذاانا (سداسسلا) لاحوغو حرملال | ْ

 لصانأالولو دلع هيف ,كس  ملاناسأ ا هن وك ى ب ءادنا زأسش فرءنإلام وهلتقم رحتإ هم انئمكح القاع

 هل- ناو عي ركلاوع ل ةلا ىف لصالا ناءوجول اذنه بتدشف كل ذكناكامم ال اوللاقلا ةمرح ىضققب ةئانسنالا |

 | لاقن م رعتلاوهلثقلا ىف لئهالا نان مكه ىلانعت هنا لؤةئفاذهتثاذاو ةمضرع ب ايسانالا تاثئالا

 | ىلعمي را اركذاةداعا هللا مّر- هوقو ميرتو ىسمم اول ةقنالو هوقذ قاسايالا هنا مّرتج ىتا!سفنل اال قالو |
 دّرمْن !(لوالا)ناقي راانه» مث قاساءالال ةذ ةرقانثالاةنضرعلا ب انسالا هنع ىئتسا مشديك 5 !ليبس
 د_ةنامولطم ل دق نمو لاه ىلاع' هنا موه فاكو وهام قا كال ذنا نان هسا هناللجقملادالا وو

 هري رقثو لحما كل ذلانا_ هلعج ملصن مالكلا | دو لئاسقلا نم ص+ستلاءانةرتسا ىف ىأان اطلس هسلولاةلعج ||
 هيلولاناس دققامولط ملت نم نأوه قط 1كاذو قالاءالا هنا مرت ىتاا سفنلا اولتقنالو لاه ىلاعت هناك |! .

 مالا ردقترادفطةذةروما !ءذهقللا نمدازملا ثوكت. نأ بجو اذه تدثاذاو ضاصقلاءافرتس ا ىفاناطلس | د

 لتقل رم اح رص اصنةن الا ثوكتف رد! ذو ىلع ءو صاصةلا طنءالا هنن امر ع ىتااسفنلا اواتةنالو

 نأ (ىناثاا ب راطلاو) ةدحاولاةروسلا,ذه ىوسامفةمرطعا ىلع ى.نأب جوفدحاولا سلا اذهمالا |
 | لءىرمامدىل<ال مالا هياعدلو5 وفو ةثالثر وماد>أ وهى ملا كلذ نا ىلعةنسا!تاد لوقن|

 ا داح الابان نمريخت ا اذهنا ملعاو ق-رغب سون لمتو ناص>ادعب انزو ناعاذ بعد رفك ثالث ىدحانالا|

 ١ هنا ىف ةحب رص ةي الا تاكقملاءال هل اوةلريسف: اناطاس هءلولا-:طعج د ةفامولظم لق نمو هلوقناا:اةناف |

 أ هلاانلوقلاعرذ كلل ذرمصيو ةمكالا ةذهلاص مريم اذ هّرتسيذ نرش دحاولا ثيسلا !اذهبالا لتقلا لحال 1
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 كك سك ءاطةريثك با أر ررادقلل ةسررل اغلا لاتدباو ومد ل هلت نانا رتل اذه لص ىقعملا و ينل

 ل مناك هناانرلا اوه رق رق الد ىلاعت هلوق» سابلو سلو عاف دو عفد لم تاتغلامهاعاو ةدودغ ودود

 | هللا سعال ميظعتلا نيئئشلا عجرب اهلصاحو اه رك د مد ىتااةساللا [ءشالاب ع أ ال ىلاعت هنا معا (اليمسا (الدس |

 15 نزل!اوبرقتالو ل اقفانزلا نع ىسمم ىلاعت هنا (اهلوثأ)ءامش ا نع ىهنأا ار ذياهعتن ا هلئا ناش ىلع فشلا او
 أ هنوكب ىيهللا اذه لع ىل مهنا مم لتنال فل رق نأ نمدك ١ اًذهناذه برةتالن اسال لقاذا لاغقلا
 | لاقي نأ معلوف ن : نع ىنوأ شد مأ اذا ىلاعت هنأ ىفا وفلتخا دق سانلا نأ لءاوالدنءاسو ةشحاف

 1 | حالا هصبشتو لقعل نيس نولئاقلالاةفال مأ هملا دئاع هدول: « ىممدأ ئىبشلا كال ذب هاا ىلاعت هنا

 01 | ىلع همم شتو لةعلانيسحتب نولئاقلا يح اكل ذك مالا سبل هصبشتو لعل نيننصتل نوركتملا لاهو كلذك

 | هنوكتوكي تأ عنتمفةسئحاف هنوكم ىهنل كلذ لاعدانرلا نع ىنهمىلاسعت هلا اولاه مآ الا هذ هيمسوأوق ةصا

 1 |ةنسا هنوكلاقينأ بجوف لا توهو هسائ ثلا ل لع: مزلالاو هسنعانهتم هنوك ن عةراسبع ةسشحاف
 ا | لديو اهسفنا ىفاهملا ةدئاع وجوأ مبقنو نست ءامشالا نا: ىلع ديك ذولنز هن وكرات ءاب4 للدماغ فضصو
 0 | ١ لوالاو بي رقلالدةسالا اذهو ءودجولا كلن: ىلعانهسفنا ىفاهعوقوب للعم هنع ىلاعت هللا ى منا ىلءاضيأ

 ١ )| ةيلضم قفاوملاءاتغلا ل اوان رمال تبا رم :دسفموأ ةمهطدم سفن فعوشلا نوكن لاش نأ
 ا :ىلاعت هللا فشلاك-:لوشنفا لاه تدن . اذاو ع رسشل بال لةءلاه تدان" سعأ كل ذك هنووكو :دسخ# «ملواا|برضلاو :

 ايمو ةلئاه تالكشم هيفو ىره انلا مالكلاوحا ذ وذ داعملاو ش اعمل ا ىف لاعلا لباسم. قذو ىلع ةمقاو

 (اهلوأ) دساغملا نم عاونأ ىلع مشا انزلا لوقنفاذهتفرعاذا اهبف ةياغلا غول ل ق.فوتلا هللا لأن ةةسعاإ
 | موقيالف هريغنموأ هنءوهأ ةيئازلا هي تن ىذلاداولا نانا سنالا فرعي الف اههايتشاو باسنالا طالتخاا

 (اهيناند) ملاعلا بارخ رحو ىلسنا | عاطقنأ ت كح وكلد دودالو الا عامض بوب كلذو هدهعت ف رةسبالو هلع رك رم

 | كلذ لوص-ح ىف قدي ل هر غنم ةأرملا نيل وأ لجرلا اذه ن روكي هلال عرمش بدنس دج وبماذا هنا
 لتقلا عوقوانع مس وهل :اقملاو حرملاو جرا اب خلا ىضفي كل ذو لئاقتلاو بئاوتلا الا صاصتخ الا:

 | اهرذقتس هلع تنرقوانزلا ترش اناذاةأر ١١ نأ (انهثلابو )ائزلا ىلعةدحاولا ةأرملامادقا بمسي غيرذلا

 ناف كلذاو جاو دزالاو نكسلا مب هالو ةسحملاو ةفاالا لص الذئنمحو ميه رطاخ لكو مياس عسب مط لك ْ

 قيالذتنمان لا باي عفتااذاهلا اهنا دو قاكتارثك ؟عابط اهتتر اقم نع رف انت زلانثرهشا اذا ةأ ارم
 عوننيب قال ذشن.جو تداراو تءاشةأربما لك ىلءعبثا اولا هنكع لبر لكو ةأرماب صاصتخا لحر
 ةوهثلا١ءاضقد َر ةأرا ان مدوصةملاسدل هنا (اهسماخوإ بانا اذه ىف ق رفماسهلاريئاس نيبو ناسنالا

 | هيرن نأو سوبلملاو بورشملاو موعطملا نم هتامهم دادعاو لْزملا بترتىف لجرلل ةكيرشرصن نا لب
 / |ةروصقم تااكاذاالا ال نامسهملاذهو دربعل اودالوالارومأي ةسمئاق نوكتن او بابل ةظفاحو تيبلا
 م . اذه ةسرانزلا ربا لمصال كلذو لاحرلارب اسنععمطلا ةعط ةنمدحاولا لرلا اذه ىلع ةمسهلا

 0 ْش ساننلا ددع مشلا عاوأم ظعاناهملع ليلدلاوديدشلا لذ !بجورءطولا نا(اهسداسو) ةماكلاب بابلا

 | نومذتءالءالقعلا عيج ناف اشي أوكل ذكرحالا ناك ملال ولذلا بجوب ءطولاناالولو عافولا ظاذلا رد
 نءنوغكنتسيءالةعلا عسج ناو دسأ مهيلع عاطنال ىتلا تافوالا ىفو ةرو ملا عضاوملا يفالا طولا ىلع. :
 اذاو كل ئكناكاملالاو لدءطولا نال ل رنيْْطَو لعن وم دقي ان مماهشأو مهتاو أو مسا حاوزاركذ
 ل-رلا ىلعةدحاولا ةًارخاراصةقاف لوقعالاقذاوم هلة ىف هس اناكالذءطولا ناك اا لو ةنفا ذه تدن 0

 هنافانزلاامأ حاكنا | ىف 'هلداخلا عفان ارو جريس لذا! نم هيذام اضيأو لمعلا كلذ للنت ىف ىعس قسحاولا ا

 | نكذاع تيقرمطاو عنما لسأ ىلءهاقي بجو عفانملا نم ئشب ادور < رصد مو مجبل لمعلا كلذا باب ف

 هن :وك ةثالثتاندانرلا فدوىلاعت هنا لوقنذادذهتدئاذا و مجيشلامان زلا ىلعىذت:ةيلسلا لوقعلانا |

 1 دول باتالاداف ىلع هلاقشالاةراشاووف ةشس ةشسأق هوك امأاليبمءاسو كرش أتي اتق و ةشحاف | ٍ
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 سانلا ضعن قش ارو ةةمرتصي نآ جول 'لرمشال ارياغم ايش ةىفارمدنا او ”ىدورماار كس ناكولذ |||

 لوطح نم لقأ الذ ةحاالا تشن ناف ”ىمذلا مد ةحنابا لدادلا اذه ئطتقمو نيكس رمال ااولتقا ىلاسغت || ١
.: 0 

 ضنك النود ( كلاثلاو ) لئاقلا نوكرتيو نينمعماموقم_مئمنولمقيا وناكم ىلاقاةاربق فا رشا
 ةكرتشم فلان ملا ءذ_هةلسنال لكلا ىلء هلك دعس الو لافمل !لاق هءاضعا عامقي وهن لع للتالي ||

 ءانلأت فرسثالف”ئاسكلاوزجأ رقو ملاغل | لّةقلا كلذ ىلع هما دقا نع ةرادع ها رساو لاظلا إذ فرس |

 لهفتالإلفلا ليس يلءلاقل اكل ذبئدتبلالاننال لبق هنأ كح ( لوالا) هجوأةثالث هسففادو نم

510 

3 
 حستششسخاا مسامات 0

 : م ةسفسست 1 وسمع اس ص اس سس 0 ا ب مس بست سد وح - ٠ بتحمم مبسم دع

 اولاهنيذلارذكدقل لاه ىلإ هتالو ل ارش ىرغكن ا ىبع ل دق سىفاروذ مرعب ل فدي الامه ئذتقع

 نال طابوغو تافصلا فان ان: نو كض.نأاماءالؤد هء لاق ىذلاثلثتلا اذهذ ةثالثثلاهتئاثا
 تاوذلا فانا ”نوكينأاماورغكللاةلثترلع نكعالق ةاهباو ة'سلا لأن حذموذو قاناوه كلذ
 ||| ةوةلءلت5 بعل رشمانااناقاغاولرمشم ذلانأت شفا رشم ىلئاقلا نأ شالو قااودكلذو

 لق نموىلاهتهلرق تت خر دنملف ةسمولطملا ىفالماك سيل هنا تيثلوفنفاذه تبئاذاو .ةحابالا ةبيسشا
 | بتك لوقت ااشراناالاةيتالا ءذهت ل ادوهفادعلئقاذ اًرطساامأو: اناطلس لول ال هب دتسقف امولاطم |
 | ةريدكح هوجو نم دمهل ربا لق نم عنملا ىلع ل دي د ببعلاب دبعل او رلارلسا ىلسقتلا ىف صاصقلا مك

 ناتدثف ماعلا ىلع مّدَتم صا اناواناطلس هماولانل ء دقف اموال م ل_تق نمو هوة نم ص: ةياالا كاتو
 لدق بح هناةهلمسم ىفالو صاصقل أوه ديطئلادع ومنا هلم فام كسةلازرجال هن الاهذ ف ١

 ثا. هيفف لششلا ف فرسياالذىل اعتدلوقام ؟لعا هتداو دسعل ايّرلسا لّدق بجي هنا:هل شم ىفالو ”ىذلانواسما
 لة ادامهمدحا اولانال كلذو لنا ةلارعغو ىلءاةلا لشد نآوهدا ارخا(لوالا])٠ وجو هذ (لوالاثهلا)

 سهو هنء ىفاعت هننا ىهنف ةكيئدلا هل ىقلا ن ءاقاخ نولتةر اوناكلوتةملا كل ذ*املوأت ةفي رش هلق نما دحاو | ١

 نودصقي اوناكة ياه انك ا ىلهأ ناف لئاقلا لّدمب ىذرئالناون» (ىناثاا) هدحو لاقل للدق ىلءراهتقالاب 3

 ريدقلا (لوالا) ناهجو «سفوءانلاب فرسيالفنورثك الارق ( ىفامااثحلا ) افاساامعوكفى ف
 نأ ىتبنيالفىأ ءادتباملاطلالئاقال ريدهطلانا ( ىناثاا ) لدتقاا ىف ”ىلولا فرسي نا ىنينبالف

 اك لئاقلاىدتبمال باطما نوكنأ ( امهدحأ ) نيهجو لم_تكتءارقلاءذهو بالخل ىلع |
 ضخ لظوهىذلا ل_ةقلا كلذ لعهما داود فارسمالا كلذ رنا نالا ا م1 فرستال4 لت هنأكحاأا
 ناك هلا هلوقامأو ةدانزلا باطتالو ضاصقلا ءاذض:ماب ىتكسص اىأىلولا اهي لدقلا ف فرستالريدقتلا || وكيف قوال باطلا نوكي نأ (رخالاو) كن -صاصقلا فوتسا امولظ م هتلتق ن اكناف لعمال ىنعملاد |||

 ةرخ الا قامأو هلتاه لل-:ةيفاثدلا ف هتارصنامأ ةرخ الاوان دلا فاروصئمنوكي لود ةملا كلذ ناف كلذ |||
 ل-ةةىفاروسنمنوكيتىلولا اذهنا ( ىناثلا لوقلاو ) هللا.قا باتعلاةرث كوه باوئلا :رثكبف |||

 هنم ةدابزلا ىف عمطي نأ ىض_هئدالو هيف ارود:منوكحي هنافردقلا !ذ_م فتكيلفملاهطلا ىلئاسقلا كلذ
 مالا لئاقلااذ_هنا :(تلاملالوقااو) ةدايزلا بلط هملع مرهم هللا دنع نماروصنم نوكي نم نال |
 نارهظىناشلاو لالا لوقا | ىلع نال عاو ةدايزلا باطنالناو صاصقلا ءافيتساب دك, نأ ىئبني |
 ْ تاقلاه هناامهتعهللا ىؤر ضاعن! نيو ىلاعت هلل ادفع نم ني رود:هنانوكي همد لوو لودقملا | ٍْ

 لتةنمو لوب ىلا عت هتلاّنال ن امفس أ نب امكملع تر وظل هللا مجاو مالسلا هسملع بلاط نأ نب ”ىلسعأ ١
 هللالوةبإلا مال لا هياع<ىلع ىلءةرواعسرتصتاس هللاو نسا لاقو اطلس هسلولالعجدةذامولظم ]

 ' ميتياالاماوبرقتالو ) ىلاعتهلوق « ل_ءاهتناوان اطل هبلولائاعج دةذام والم ل..ةق نمو ىل سعت |
 هللا يسمن ىتا!ءا.شالا نمثلإكلا عوملا وهاد_هنالعءا ( هدشأ غلس قد نس ىه ىتلانألا ْ

 ماق»الا عنم يجوب كل ذو با نالا طالتخا ب وبانزلا ناانر كسه ذان البعاد تاب“ الامذ_هىفاسهتع ا ظ

 ردقااامأو دوجولا ف سانلا لو د نم عنملا بون كا ذو لمنلا عاطقنا بجو كل ذودالوال أةءسيب دل ا

 كل ل 2



 نا

 1 سلاناطاس هملولانلعجدقفاموالم لق نمو هلوةناانلق ناامأو دع اولاربخ نآرقلا موع صصخغ زوي .|

 ا .اعرذا ذهريصيال ردقتلا اذه ىلعوذي الافروك ذا قدلل ارمسفمريخلا |ذهريصي ذم فن قاحامالا هاو قلارب زو

 ظ |. فاو فاو ةمواعست طق هذح نكتفي ولاريخ نآ رقلاموع صيصخز اوج لسع لعأ

 [ارفكااو هو هيلا نيرخكن يئيش مذ ىضتشي ربط ار هاطو مولطظألا تقال لّدقلا لطب سال هنأ ةي الا ءذهرهاظ |
 'ءاوحامما قامتاوف وهو عبار بيسلو هج ىلع ىرخ آت ادو ناصج الا دس بانزلاو نامجالا دعب

 ||| لود> لع ىرخ ا ةبآت ا دواوءلصنوأ اولتقي نأ ادابف ضرالا ف نوعسو هلوسرو هلل انوبراحع نيذلا

 اا مهوا_:ةاولاهورخ الا موءلابالو هللاننونمويال نيذا ااولتاه ىلا عت لاف رق كح ل اوهو سماخ بنس

 دنعفال مأ لقي :ةيلهت الصلاكران نااهنخى رخأءايثاىف اوقات اواوماكن“ اهةفلاوم_هوقتدجو ثدح |

 / لمعلا بجوب له طاوالا ل_ءفنا (اهتانا د) لل: ةنال هللا هجر ٌةفضح ىلأ دنعو لّدعي هتئاهجحر "ىفاشلا ظ

 أ دئعنانالف ىرجس تلتقلافاذارحاسلانا (اهثلاثو) بج ولال ةف .ثح نأ دنعو بج وب”ىفاشلادنعف ْ

 ||| صامةلا بجو له لقثما,لتقلا نا: :عاهعبارو) بج ونال ةفشح ى ا دنعو لقلا بجو# ”ىفاشلا |
 ||! لتقلا بجو لهتاكرلا» ا نم عانت مالا نا (اهسسماو ) بجويال ةفينح بأ دنعو بجوي يفاشل ادنعف

 5 7 0 ا روع يجو او ايو جسم ب يسوعف

 || ىلعل تقلا عن :هىف هس *ريصةب . الا نأ وهروصلاهذ_هىف لتقلاز رويال هناي زيلثاقلا ةتبحولم .وقدسنعو

 0 ١ اولا ذم ءرطالصأ لع اقبلا بجو دمحاولا بسلا اذها دعاوفف مولا ل :ةود و ديخاو بيلالا قالطالا |
 37 ٠ كرك اللثإل لاني لمدلا رت قالطالا ىلعمدلا مرة ءجوملا ةريثكاا لئال ذلايدك انادقصنلا اذهو |
 ْ راونما سيلا أاسابة نوكأ داس الا با نماصنو ا ارتاو م اصن نوكي نأ امإ ضراعملا كلذو ضرامملالا |
 ٠ ةرتاوملا صوصنلا هذه ىلا ةيسسنلان وجزم وهفداج الا باب نمصنلاامأو فالؤل!قياملالاو دوم
 0 : |ءامدلا ىف ل مالا نارهاقلا ”ىوقلاىلءالا اذه ىضتقب تيثف صال ضرانعيالف سا.قا امو ةرب' "با

 أ 5 3 . | يلو ناعج دقن امواظم لت قنمو ىلاعت هوت (ةعدارلا هلكسملا) لعادتاوةدودعملارو هلا ىفالا همر 1

 3 [| .دهنا ناس امافاناطلس مدلا ىلول تين اهنا ىلع ديالا هذه نا (لوالا) نام هذ فرس الفان اطلس
 ا م 1 املىلاعتهنا(لوالا) ناي رطانهه ممهءلع تلال دان اطلس هماول انا هج دف هلرق ىف سيلفا! ذامبف ىل هد ةنطل د |

 |لامحال فعضاذهو لتقل !ءاغتسا ف تلصحامن | ةنطاسلا كاتنا فرعلّدقلا ف فرسي الفم دعب لاق

 ا كلذنال ل دقلا كلذ ىف لالا! فرسين ا ىئيبنيالفاناطاس هيلولاناعبد قف مولا ملدق نمو دارملا نوكت نأ

 ةريسفم تراص مث هل ةنطا ل اكلنا (ىفناثلا د هنل لوا ةنتيلسلا مده تايثا ةلؤلاووزومجتم لوما ْ

 ىلا ىلَدّهلا ف صاصقلا مكلع ستك اونم1ن يذلا اهم ام هرقبلا ةدوس ىفىلاعت هلو قف هد الامر يسمن او ذي“ الان
 لدتا أة نأ الا هذهريسغت فاض دقو ناس ايهسلا» اداو فورعملا عابتافئث : هش نم هل عنخ فوق

 علا ىفمالسلا هيلع هو :وهذرذتاامأو ةيدلا نيد وصامل! نيب اري فاكملا نوكو# سجاولا نا ىلع

 اوقف د رطلا اداه ىلءوةيدلا اوذبخأ اومح ناو اولنقا وبحأ نا نيتريخ نيب هلهفالمتق لةنم
 1 0 افمتسا ةنطاسهل تلص> امل هنا هانعم لقا ف فرس ألف

 ظ لمعوأ ةيدلاذخاب ىف ::كيناو لمقلاءافتسا ىلعمدقيال نأ ىلوالا ناءانعم لشقلا ىف ف رسدالفهدعب لاق

 ظ هانعمريسصي 1و تتل[ لم دج( نب تقرت عس الف قيس اومانيلا عازل ل "هل ابو وفعلا ىلا

 لق نمو هلوق فنا (ىاشلثمملا) ىوتتلل برقا وفعتناو لاق اك ةيدلاءانتك الا وو علا ىف بمغرتلا
 لوتقملا نابسنالاف لاكلا ىلءلدن فرعام ىلءريكتشلا ةغيصوريكتشتلا ةغصر امولظم هنوكركذ امولظم

 ىلعانلل ددق هلل! هجر -ىفاشلا لاك صنلااذه تحت لخدي ل ةسسولظملا فصو ىفالماكَن كي لام ا
 مسملان ا

 1 هلوقل كريشم هناا نلقامنا همد لك رسسملاو كلرمشم "ىذا! نا ليادبتن الاهذه تلج ديل ”ىذلالتقاذا

 | ضعبلا ق-قروفغم لرشلا ىوسام نان مكح ءاشي نا كلذ نو دامرغغيو هب لرمشين أر غب ل هلا نأ ىلاعن
 0 لا مم ا ا ا ااا 0 91111 + يرصصسجسرسوبوسس سسوس سيو سس

7 8 1 5-9 000 
 8 ا 0 ب 1

 ولو



 اي

 فرقنا كلااورتس خت الواعسقلا,نزولا اوعتأو ىلاعت فوق ريفا وزو نامل قت الا ءذهو ل. كلا | ْ ْ

 نادت بيس لدا 1تواغتاا نا ل _عاو ني دسم ضرالا ىف اوثعتالو مهءانشاسانلا او" الو أ

 دمءولا مظعاسماو هنمز ارتحال ا لقاعلا ىلع بج وف ميظعدي دش هيلع لصاملا دمعولاو لملق نزولاو لكلا 1

 ظ ىلا ىدتيالالناغتاسنالاذ ركيدقوءارشلاوعسلاو تاشواحملا ىلاذ رشات ماتا عج ناله بف ْ
 ”نماهنمولالملا ىلع لاودمالاع اَعباىف ايعسن اهل او فسفطتلا ع نم عسنملا ىف غلاب عر الاف هلام ظفر ٍ

 قرشا اذهلو هةمربك ؟فرعلا ىف هناالا نازمملا ىن ءمىف ساط_ةلاوري_ةطارادسقملا كْدَد رين نشنلا

 طسةلا نم ذو اموهو برعل اةغل هنا مصالاو ىنابرسلاوأ مورلا ناس اب هنا ىل قو نابقلا هنا ةماعلا ةئيسسلا :

 نينناسللادج ىلا لال ىذلا لدتعملا ءانف هل جابو لادتعالاو ةماقتسسالا هسق لص ىذلاوفو |
 مداعن ءصف-و”ىءاسكلاو هرج: ءارق ةرسكلافاه رسكو فاقلا مذ هسيف نيتغللا زاو- ىلعا وعجأو | 1 ١

 نأ ثم ن نقيم! بعاعللا نمريخ لاكلاو ماقلاب ءافياللا ىأريسخ كل ذ ىلاعت لاق مث مم طاانثوقاولاو |[! هل

 ََس وأتلاو الن نود نس أو ةرخ لاى ديدشلا ناّمعلاو ايندلا ىف عيبقلا رك ذا نعهتطدا اال |
 اذه ة.قاعنا.ىلاعت هللا مكحانمن اوال مأرب اهقعربخ اذ ضرر مشوس ف لاغاجصالا هس ل 0

 نواقلا ن ايبا سافل ل وعفيقطتلان عزازتحالاب رتشا اذااندلا ىفهلاليقاوعلا نبسس-؟سصالا||
 دئامالاب سانا ادنعا هرخخشااملءارقفلا نم ان أر دقمكسحو لاق! !نامزلاىفءانغت الاهل لهو هيلا ْ 00

 ىفنااو' ”لبلقلا ةدا ىف مهل ةريثكلا لاومالا تصحو ميل بوانقلا تاي ةثاسشلان عز أرتحالاو :

 لع هي كل سدلام فقثالو ) ىلاعت هلوق مياالا باعلان مضصالاناو مياظعا !باوئااءزوفل اهةرخ' ال[ 1

 هنالعا (قوالا ةلئسسلا) لئاسما ياالا ىف( الوت_.سه هنع ناك كئاوا لك داؤفلاورصبلاو عمسلا نا :
 سلام فقنالو هلوق اهازتأ امش ةثالث نع ىبنف ىه اونل ارك ذ ىلاءدتع ذاع ةثالثلا صاوالاح رشا ىلاعتأ ]|

 ةسفاق تدمسو هرثأ تغيئااذا اًوةقواوةقوفقا نال فرثأ توغقم_هلوقنموخ أم فقنهوقلبعهيكل 0

 ٍ نولدةسيو سانلا ما دقاران ؟نوعبتي منال ةفاسقلا.ةروهشملا هلق |ترومو تببلاوغتت ةناهال ةيفاقرعشلا : 5

 ناسالان ديرنؤم هلال امقافقلا ىمنو انلسربمهران"اىلعانضق ىلا عتلاهوناسالالاوح[ىل_عابسأ] ٠١
 هلصاحو ل_عفوأ يوقزمدي كل عالام يلقن الو عبش' الو أفق الو هلوةفدهوفترو هع: ائث هناك :

 دعا ول تحو:رثك عاوأ اتعب ردي هاك ةمضق هذهو امولعمنوكمالاع مكنطا نع ىلا ىلا عجب | ع

 به اذملا نءزيكسرشااىمندارملا (لمالازمووهفوعارتالا كلج نمدس اوس 3 1

 عابنا ىلا دئاقهل ا كلت ىف مهين ىلا عت هنالم عقالسا دلة بيس نا و.نلاو تامهلالا فاو دةّدعد ةنعداوناكَىَج |

 ّن-طلا الا نوعبتي نا ناسطلس نماسمم هلف لْزن ًاام وك قانآو م :أاه ومتممت ءامساالاىهنالاسقف ى وهلا | |
 نوع اهتم وه لب اهتم كشىف مه لب ةرخ تالاف ولع راد لي ثعبلا هراك ىف لاهو سفنالا ىو مماَقو ا

 هللا نم ىدهريغب ءاوه عبت ا ن ءلذأن مو لاهو نحمد سجن ةاموانظالاّ طن ْنا اولاه مما مسمع كس

 ماو رف لع ن ْن همكدنع له لاقو“ ودب الاعا رحاذهو لال- اذه بذكلا مكتتسل[فصتاملاولوةنالو لاهو | و

 سا نبا لاهو روزلا داهمش هنم دارا نا ةءفط نيد نعىلة:(ىفاشلا لوقلاو) ّن اغا الان وعم نانا

 ىبرو ف دَقلا نع ىهنلا هممدارملا (ثلاشلا لوتلاو)كباقءاعوو كانذا همءدمو كلانبع هتاراميالادهشت ال

 لوةلاو)هسفنوغلابي وءاسملا ىف امورك دب كل شي ةيداج برعل ا ةداع تناكو سد ذاكالا»تانصحملا ونيزصحم ا
 | لوقلاو) لت لو تلءورت لو تيأرو مين لف ضع لقتال ة دايت لاه بذكلا نع ىهتلا نما رملا ( عب دارلا

 أ ل راارك ذوهو ةبغل | نعم فوهو هفاخ لاقي لوق هن 2 نه مأو تبااوهوفقلانا (سا

 ماع ظفللا نال عاو لابن ةغدر ىف هلأ هدسدح هنأ س لاعامل«هاننق نهرابخالا ضء ود ءوس امب هّسمْغف

 سايقاااولافاةنآ الاهذ_مبسايقلا ةافن حا( ةيناسلا لّمملا )لعاهتناو د. لقتال ىنعمالف لكلا لو ان

 | را ناار كافنااح 1 سايلابهقلانيد فم كشاف علا انغمن 1 ل
 ا م ا

 اللا ماسعم سو هيام بح رص يل ٠١ سمسم سرع يسم

 بح سسسس بيبو ص: دعبول ذه هدبوح تيس ينج مح جسم وحك ممل 2 حمم عدا  دحا ماجام ويس حصمام ل: عاصم تممحج انج ا يمص خا



ريرا نم ىهلازأنزلا نم ايبا انا تلف دونولا(3 مها وش هده سمانا ادمان 2 و
 01 رقاب س

 7 ||| دعبءامشالازعانال لاومالا فالثا نع ىبهنلاب هعمت ا كلذ ىلاعت هللارك ذاملف سوفنلا فالتا نع ىهنلا ىل

 | مظعي هزع لاكو هفعضود رغما هنال مدل اوه عارم أ فالتا نع ىرمنلان سال !قسأو لاومالاسوذنلا
. | 

 0 | يالا اويرقتالولاسفوسياومأ ف الئ نع ما ىلا عت هلأ م لا ردن 0

 0[ ا هع ىذل!ىفح ةرمضتلابالا (لوتالا) ناهي نسح ؟وه لالا ةوقزعفنىو فورعلا لك أ ا.افاريقق ناك

 7 جاتا اذاىلاف سابعنبا نعدعاججورو هيلا تينجب اذا عملك ا”تأوه دارا (قاثا] ءراكتسحب و

 1 | م تاىلا متيلللللا يلو يدنا قولان له اوهملع ئى خالفرسوت0ناف ءاضقرمس أ اذا فورعملاب لك أ

 | ناف حاكتنلا اوغلي اذا ىنس ىاّسلا اولي او هلو ىهو ىرخ يآ ىف ىلا.عتنتا هش اكحاكتنلا غولبوهو د2

 ! عايقل ا هد شرو هلة عبسي هذكع ثدح ىلا هغولب دش دئالا,دارملاومولاومأم- ميا اوعف دافادشر مم مسن

 01 .ةئعةيالولا لزتل لةعأا لماكربغ خاب اذا امأف خوليلا د كل ذو هنع هزيغةيالو لوزت كلذ دفعو هلام خاص

 . (|| نادهعلابا وفواو) ىلاعت هلوق هه لعا هتناوتةمكر كس او ةنمساس[» اوقوهلةعل مكين أوه لهعلا غوابو معا هنن او

 | قا هنآ لعا ( اليو ان ن نسح ًاوريخ كل ذميةدسملا س اطسقا اداونزو م اك اذا لكلا اونو اوالودسهناكدهعلا

 | لام نارقنعو قالادال [لّدقل ا نءوانرلا نءىهنل اوهو ٠ امشأ ةثالث يع هنا هعبتا الزل ايشاةسمخ رمأ |

 مقتدةعلك نا ل-ءاو دههلااونواو وق لالا ةثالثلا ىغاوالا ءذهبهعبتا م نسحأ ىه ىلادالا يتبل

 أ ىرالوتما .[نيذلا اهم ان اب ىلاعت هلوةاريظن ههعا اءاوفواو هلو قد وع وهفهدكو ولو سعالا قمثوب لالا 1

 دقعؤرذنلاو نملا دقعو :كرشلاو عببلا دقعكدوقعلان هدقعلكدوةءلاباوذوأ هلوق ىف لخدفدوتةعلاب '

 | 1 3 . الا ذغ نتمنا هف لولا لضاو اكل دقمو ملصلا

10 

 دات ةلارثاو هرصنلا اًد.ه دك يوان ىضارتلا عقود كرش لك ةصصبو هب ىضارتلا عقو عب ب لك ةدصا
 مهدهعو مم ةانلمال هيلا ] فرق اولها عدس دوقوماو ةوتك دوما دوه اولا ىلع

 ضا رتنع ةداجت نركتنأالا لطابلا مكس مكلاومأ اواك ًامالودل اوقوعسبلا هللا لاو هلوقدنوعار ظ
 | اذا هلؤقو هسفن نم ةممط نعالا ملماكرعا لاملحيالماللاهيلعهلوقو َحءبابتاذااودهمشأو ةلوقو مكنم

 1 هذه عم ماراذارابملاب وهفهربل كش ىرتشا نمهلوقو دادي مش فك اوه سنن اناا فاتخا
 اذه تن اذا مازتلالا بوبوو ةعضأادوةعلاودوههلاو تاعوسل ىف ىل هالانأ ىلعةلادرابخالاو تا -الا
 اا دعب هبانمذقداسفلاو نالطيلا ىل_علديصوصنلا هذه نم صخأ اندناندح ونال ودق
 باوبأ رية قدرطلا اذهودان اطدأ دقف سا..ةلان صنلا صم _هةئامأو لكلا ىف ةعصل انا دذقالاو ماعلا |

 | لكمظم بلقلا نم[ اكملاتوكرو :ذحازلا دم الأ هْذَْب ةمواعم ةطوُيضم اهبانط او ا هاوظ لع تآلماداملا ظ
 ةطو.طم عب رمشل ارمضتو ناس هللا ناسبب دعب سدلف اسبتعص ىلع صوصنل !هذه تادامأ هنأل لدعلا ىف سْنلا :

 الوئسمناكذهعلا مح اددا ربنا(اهدخحا) هوجو ه.ةوالوم منا كت دهعلا نا ىلامعت لاق مم ة.واعم
 ىأالوئسناكذوعلانا (اهئانو) ةيرقلا لأسأ وهلوةكمماقمهملا فاضملا يقأو فاذضملا فذخ
 00 اك اليخت اذهنوكينأ (اهثلانو) هل قب و هعمضبال نا دهاعما ن مبأط انولاه

 | ىلو قوذ 1س انا كف آهلوةكو تلقت اذ أب ةدؤوملل لاش اكثك انللا كت كيفوالهو

 ىفةروك دما هاوالانم (ىناثلا عونلا) هريغ ىلع راكنالاو مالا هلع ىسيعل ةبطاضفاف دنا الانمهلا

 هلوق ىف هاصةنى ديدشلا دمعولارك ذو لكل !مامتا هنمدو.قملاو م اك اذا لكلا اونؤأو هلوق دب الإ, نه

 عوذلا ( نورس مهونزووا م واع اذا منونوتتب ىانلا لن اولاتححا اذا نيذلا نيذفطملل لبو

 ماتا ىف ةمد31ذب الاف عةّدسا ساطقااباونزوهلوق ةداالاهذهى ةروك ذملاهاوالا نم ( ثلاسألا

 للا 0 0 :

ٌ 

(4 



 اننا

 صوصخم ماعز كتاهماع جاو ع ىلا الا ذم كسقلا نا هنع باول! ىف لاقي نأ نك ام نحو لماذلا |
 ْ نا ىلع تاداز اج ريغ ّنطلان كل ملا نا ىل هب , الاودز_ه تادولفّن ا انااا دربال صو محلا ماعلاب كقلاو

 اقسفاضق ان ءناكف همفن ىلا هنورث ىضفي ةحدما الازد نوكحب, لوة'افزئاج ريغ دن الاهذه سهلا

 نا لسو هلع هللا ىلص ده نيد نم رهان ارث اوتلابلعت لوةيق بيه نا بيجمللو لءادنناو بلال دتسألا |

 رغة >> صولا ماعلا نوكنأن باو اا اذهنع باي نا نكعو ةعب ريشا ىف ةحنارقلاتاب ان كسَملا
 الود سمهنع ناك كتل لكداؤفلاو رصبلاو عملا نأ هلوق (ةئلاثلاءلشسملا) ىلءاهتلاو رتاوتان مولعم |

 ركذيةراشالاهيلاف لوتالا ةااامأ لو علا نمو أس اوما نم :دافت_ماما مولعلا نا (لقالا)ناثدع همف |

 ةدافتسملامولعلاوهنىلاثلا مسةلاامأو هنعربخيو هيو رب هتاف هآرو اء ش ععماذا ناسنالا نافرصملاو عمسلا | أ

 رهاط(ىناثلاث هاا داو وهلا رك ذب ةرابشالا ةملّقملا مولعلا ىلاو ةمدسكلاو ةمب.دبلا نامسق ىهو لمعلا نم |

 داؤفااورصنلاو معسل |ابحاصنادا رملاث ا( ل والا)٠ وح و همفوتل اودسم حرا وذا هده نا ىلع لدية الا ١

 ناسنالاوغم ل ؛كلذك تسناحراو+لاهذهوالقاءعناكنمالا مدالاو-!!ناللوماوغأ
 أ كلف الام ىلا تراعترلو هعامم كلك الام تحمل 4لاقي اهافأدار اوه رقلال ساو ىلا عت هلوةكوهف | 5

 ماوفالا  تئوأ نادي الاريرقتن ا (اشلا هجولاو) هيلع مزعلا كل ”ّل_جالام ىلع تمزع لو هيلار اغنلا |

 ةيصعملا فوأ ةعاطلاىفأ اذاف عمسلا عمسلا ملم عّدسا مهل ل اعف داؤفلاو رمضبلاو عمسلا نع نول ودم مسلك |

 اهلل معتملاواهاريمالاك ا 1ساو1ل اذه نال كا ذو ءاضءالا هدب ىف لوةلاكلذكو |

 || تقصاسا ىصاعملاىفاهتلمعتساناو باوثلاتيحوةساتاريانا ف سئل (تلمعتسا نافاوطا دم |
 ناننالا ىلعدهشتاهنا مءاضعالا داما را ىلاعت هنا ثأر دأب تدث هنا (تااثااهجولاو ) تاقعلا : ١

 نأ دعسال كلذإو نولمنعب ١ واكاعمهاجرا و مهم ديأ ًاومهتنسلا ] ميل ده مولىلاعتهلوق ةه-ءاعْل باذلاو |

 قز.عالو) ىلاعت هلوق « اهياع لاول اهحوب ىلإ تدهن ا مءاضعال ا هذه ىف قط لاو لقعلاو ةاملعا زلخم |

 : نامعا ( اهوركم كير دنع هشاسناك كاد لك الوط لابحلا غلبت ناو ضرالا قرت نكن ا م ولا |

 (لوالاهلك_ملا) ىل' اسم هنفؤتتبانا الادد_هىف اهنع هنا ىدهس تلا ايشالا نم ىناثلاعوتلاوهاذه أ |
 امم ناشالا ىشعنا نع ىسهلاةب الآ نمدأر راو حمص وهفاح ع ح رميح رم لاسقي حرفلا ةةسشح رغاأ

 | ةروسىلىلاعت هلوق هريتسطتو اروخلال انك ضرالا ف س ال حاحزلا لاق ةم-ظعلاو ءاربكح جا ىل-ءلدن|

 ضضغاو كيم ىفدصقاو نام اةروسف لاهوأنو» ضرالا ىلءنوثع نيذا!نورلادامعو ناعترغلا |

 ًلْثسملا ) روذن لات لك دال هللاّنا اسم شرالا ف شستالواهفانضيأ ل افو كتوض ند |
 أ اح هور دصماح ص حاجزلا لاه :ءار هلا ىف نسمح ناكرم .تكسحلاداح م ئرقولو ٌسةخالا لاق (ةئاشا|

 ْ اضكرفاضكا رواضكردبزءاحل ردندكح وأ دانه نس ارد كلا نأال ازا ام هالكو لعاشلا مسا[

 نلؤ ضرإلا قرض نل كنا لامة بكتلاو الغنا ن 3 ىهنلا دك ١ ىلاعت هنا لعمل دكون ىلع لديهنال دكو دكوا

 ميامغاىثملانا (لوالا) هوجو هشاورك ذ ذم زال ٍشنانهه قركلا نمدارملاوالوط لابما غابت |

 عاشضترالا لاو اهشنو نضرالا قر ىلءر دقت ال صاخغالا لاخ كن الدق داكن لماخالاو عاب 1

 (فىلاقلا) ريكتلا هب ىدي الق ازخجاعاف عض هنوكى ع هِسْئَمْلاذار [او لاما س وز ىلا لست نا ىل_ءردقت

 طاغ تناف اع ما'لوصولا يلءر دّعنال يلا للا !١كقوفو اهقزخ ىلءر دقتال ىلا ضرالا كمن 0.

 ريكتصتلا ه,قيلبالرو حلا فدعضلاوريثكبامبتمفعضاّثناو داسللا نم نيعو كو كقؤف نمي ْ

 لوعف ل-عف:الف بارو ةرانح نييروص ل اهللا ناخ نمنع قلاش كن افركتالو عضاو هل لبق هن" اكنف

 | نورثك الا (ىلوالا اهلكسملا) لئاسم همفو ا دوركم كير دنع هغيس ناك كلذ لك ىلاعت لاق م ىوةلاردتقملا

 ١ أ رهاطق نب رثك الاةءا رق هحوامأ هم وصنم ةئيسورع ولأ ودك اد عفانأرق 5و ةزمهلاو ءاهأ |عضن هئساورق 1

 عج سم 2ا111ال دحسسم هع دب مساس سلال ماسلا سا سس 0 امص حج ميسي يس ع ما سلا معا دل ا ال

 دل ١ م00 1
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 هنامول_ىلا نموراذكل ا ىلا ندوعجرئالف تان و ءّندوتاعنأف نوما انل_عاهلناّنهو:كمافتارجاهم |

 ةربتعم ةسلك ماكحأ ىهف ةسقالاب ةشملا ماكحسالا امأ ّنطلاب انه هتك !ةرورضا  هذهلفر ذعتم كاذر هلأ
 ماكحال ا كلت اوبر !نيذلا 'اهقفلاناف كاذلو نكمي الع ص ءددَملاو دل 15 ةطومضم ىه وةك عئاقو ىف ْ

 م0

 | عاج ايزئاج نافل هرب نيدلا ف مكسللا نا (لوالا) هوجو نم هع بم أ لع هن كل سبل ام ىةنالو ىلانعُ

 | لعةداهشلاب لمعلا (اهيناثو ) زئاج وهو نظاان لع ىوتفلا: لمعلا نا (اهدحأ) ةرثكرودىفةّمالا

 | تافلنما يق ( اهعبارو ) زئاجهلاو نطلاالا ديضيال هلبقلا بلط ىف داهتجالا ( اهتلانثو ) زيا ناو نقلا
 | ىلعءاني تان اها ارئاسو ةمابحاو د_دفلا ( اه مآخو)زئئاج هناو َنظلابالا اوما | لمدسال تاءانلسا شوراو

 ل زراج هيلع مك اءاو مولعءال ونظم لسملل ةعبذةصبذلاهذ هنو كح (اهسداسو) زئاج هناو نقلا
 |قاقثلا كلذ لودحو اهندأ نم اكسو ءل*أ نماكس اوثعباف امن قاقش صفح ناو ىلاسعت لاق ( اهعباسو)

 ْ | اماكح اّناغل| اد_ه ىلع ىبن مث نو:ظمانمو مهن كلا نيعملا صخشلا ىلع مكحلا (امةمانو) مولعمال نوةاغم

 لإ امن دلا ىف ةربتعملا لاعالا عيجب (اهعسات و اههريغو نيملسملارباةم ىف نفدلا لذمو ثراوتلا ل ودح لثم ةريثك
 ةوادعرءاف دسالا ةقادص ىل_ءدامعالاو ةصوصخلالاج الا ىلا تالم1ءملاو حابرالا باطو رافسالا نم

 الهلا مكف نوت مالسلا هملع لاه (اهرمشاعو ) زياج نوذظل ا الت ىلع الا ءاشو هنونطظء ا واكءادعالا

 || نوجيال هلا لوقي نم لوقىلطبف ةرشعلا عاونالا هده ىفربمعم نافل ناب مي رصت كل ذورئاارمسل ىو هللاو
 || تائمّؤملا مءاج اذا ىلاعت هلو هيلع لل دلاو لعلام ىعسيدق نانا ان!( ىناثلا باو او) نام! ىلع سهال ا ءانب

 باوااو) العلا ىمس يىلاعت سلا انههف َّنظاا الا دم ال كِل دو نه رارق | ىلءءانب نراعي ايلعلا نكمامنا

 له يم هنأ ىلعالمأد لا دما كال ذناكو ساسقلاب لوعلا بوجو ىلع لدامل عطاسةلا ىلا دلان ا( ثااشلا
 ائهوذّناغلا كلذ قفو ىلع لمعلا وةاكم اف صنلا لحم ىف همكح ىواسبةر وهلا هذه ىف هلنامكح نا ّنظ

 هلوقاولاةن لوتالا لاؤ لا نع سانقلا ةافن باجأ نة. مولعموهذ مكلسا كلذام أف مكلسا قيرط ىف عقو ٌنافلا

 ءارواهفمومعلا اذ قدبف ةروك ذملا ةريشعل رولا ىف صيصختلا ل د ماعرلع هيكل سلام فةتالوىلامت
 نافف هكريتشمرشعلارودل!ءذهنا عازنلا ل نيبوريشعلا روصلا هد »نيب قرفلا لوة:مث ةحرودااءزه

 نيدملاناينالا هيف عجرب ىِتلا ةعقاولا ناف ندعم تاهوأ ىف نينمءم صاخشاب ةصدخع ماكحا ماكحالا كت
 ,”اسىفو هلة! تلطىفو ةداهشلا ف لوقلا كل دكو نيع' |صاعشلا كل دهم هدم ةعقاو نيعملا 0

 ةياهشالام ىلع ص, هذاا ىرمم ىرجي ةابعملا تاووالا ىف نيثبعملا ص اضال ا عفاقو ىلع صيص:ةلاوروصلا

 رشعل اروص'ا ىف ماكح الا ىلع صممت !لوقنف اذه تنرع اذا م,يةكىاهوركذراهوطمض سامقلا قد رطن '
 صيصانلا ةيسابقلا قرطاابةشثملا ىلثاسملاامأ َنظلانا يذعراشلا ىنك !مرجالذ نكممريغاهومترك د ىتلا
 | ااعىم-يدقّنظا!مهاوقوهو (ىاشلاب اول اامأو) قرغلارهاففّنظ'اءاينءافك الازخ لفن كماهباع

 | لو ىلع لديك لذو نونطمريغو مولعماذهو مولعمريغو نونلغ اذه لامي نأ مدن هناف لطاناذهلو مف
 تابثاورلعلا ىت نظلا الان وع. نا انل هوبرخف لع نم مك دذع له لة ىلا دعت هلوق «.طعل دي ى ذلا مث ةرياغملا

 رارقالا كا ذوُرَماود نموااف تانمْؤم َندوملعناف ىلاعت هلوةامأو ةرباسغملا لوص> ىلعل د, كلذو نا

 لءادبة_حسامقلان اثدثول ياما مالكلا كلذ نال فيعضاضيأ وهف (تااشلاباوملاامأو) ملءااود

 ّنظلا دمغي ىذلا سا.ةلانال لطان لوالاو ةيلقنوأ ةبلةعنوكت نأاماةعاذإ:ناللطان كلذو عطا

 ىلا عوجرلا نع مكس لوي نأ عرمشلا نم عصي نا عازنال هنا «_اعىلءادلاو ةخ نوكي نأ التعب ال
 سايقلا نوكى ىلق:لا لمادلان ال لطاباضب أ ىفائلاو كلذ عنمءالاضم اءلةءارماةجح هنوكناكولو سا.شلا
 ريسغ ةمعطق ةلال د بوأطملا اذ_هتو.؟ ىلع هتلالد تناكوارتاوةمالةنال و منمناكولامعطق نوكءاما ةممج

 نكي ثمحو فلانا عفترالو لكلا هفرعاو لكلا ىلا لمول لادلا اذن لثملدحولو ضرنلا تلة
 لمادة سامقاان وكت اها ىف دوي ل هنا تيثف عطاف تعم لمل د هل ءسملا هذه ىف لص ةناا:لع كال ذك
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 تاريجلاا يلعت نع رابع فرلاكستل ارياسو لوالا مسقلان نم ةراسغ سحوتنابر حالا هب لمعلا لج الريل ئاو أ 1 اا

 ” ب

 ن رو نورشعلاو سهام! اوهو رحآ اهلاهشارع عم لعجتالو لاف مث نوراخلاو ْ

 أ عم ل_هجتالو هوةاهتعاف لءجو تا . لهذه ىلامتدقلاهدعب ارنا وشميو ماو اهشمب لاتعتلا

 روع نارا هع ف قلتنزخآ اهلا هللا عمل عجت الو هلوقاستت خو الون ئ امومذم دعةتفرخآ انهلاهقا

 ظ فيلاكشلان نمت ذم دقنام لك ىلا ةراشآ لذ ةو (ىلوالا ةدثافلا) دناونانيهدلوةنفاذه تنرعاذا

 عاوتأو دمحوتلابعالا ىلا عج -رباهاصاح نا ,(اهدحل) هوجو ممالا |ذهباه اعسامناو ةمكح اهاممو

 هذه لثع ف الافاهتصص ىلع ل دن لو ةعلاو ةرخ "الا ىلع لا .ةالاو ايندلا نءض ارعالاو تازيملاو تاعالملا

 مانتو نحرلا نيدىلا امعاد نوكي هناندهشت ةبلصالا ةراعغلا لب ناطم ا! نيدىلا اسعاد نوكيال ةعيرشلا

 (اهينانإو) ميث أك افأ لك ىلع لزنتنيط ايشلا لات نم ىلع مكتبنأ لههلر وقىفارعشلاة روق هكللاعلز ريرقت ||
 مسنلا لةنالو لاملاوناءدالا عبج ىف ةياعرلا ةبجاو عد ارمشت انآ الاءده ىف ةرو كحل ماكحالاّنا|

 هناذإ ولا ةفرعم نعةرايعةمك.للانا (اهتاانثو) رايتعالا ذهن .ةمكحو ةمكحم تناك لاطدالاو |

 ةمكللانيعتان الاهذ_هىفةزوك ذملاءاسشالا هذ عنا تدثناهنعف 1 هفيبالو اهياع ناسنالا بلا ونس
 هلا غم لعجتال (انهاوأ) مالسلاو :جاهلا هدم ىءومحاولا ف تناكت انآ الا هذه اساسعثبا نعد

 (ةملانلا: ةدئاغلاو)ئث لكل المصفتو ةظعومائوث لكن محا ولالا ىف هلانن تحصر ىلا هت لاه اهلا
 اذهنيعب اهقحو كل رمشل !نعىبهنل ارد ولان هالاب تفمااكسا !هذه ىف أدي ىلاعت هنادي الاهذه دئاوف نم أ
 هرخ ةودمحوتلا رك ذ نوكبنأ بجيت ذوركفو لوقو لع لك ل وأن ا ىل-ءهببنتلا هتمدوصتملاو ينعللا |

 قارغتسالاو ذمحوتلاة فرعمو» فااكشلا عيجب نمدوصقملاّت!ىلءاهدشتدمحوتلارك ذنوكي نأ بح د
 كرمشا!نأ فوالا دب . الا ىف رك ذ ىلا عت هلا مث ةع ةيظعلا :دئافلا هدول ة مقوم نسسعر كلا اذهنهفألا

 هيصاد قلي نب و لرهشلا نا ةريخالا ةيس الاؤر/تحذو الوذخامو ذم همحاصنوكي نا بجو |

 | انيلع بوعو ةءامقلا مول لص م مموج هقاقلاوائدلا فل _هحينالذلن او موالاقاروح دماموام خسف |

 نآوه مولا انيبو مومذملا نيب ق رفا امأ لو ةنةرو>-دملا مولملا نيبو لوذلا م ومذما نيب قرفلا رك ذنتأ
 هلك ذاذاواموسذم هوك هما َدهْنركتم و عيبق <: .اعمدقأ ىذلا لعفلا نا هّرك ذي ن أ هانءماموءذم هنوك ||
 قانملاالا لمعلا اذه نم تدغتساامو هملء دل ىذلاامو لعفلا اذهلثم تاعف ل 4لاسقي كلذ دعي كلذ
 قرفلاامأو اموامريسي نأ هرخآ و امو٠ذمريسين أوه مالا لونا تدثف مولل اوه اذسهو كفن ررضلا||
 كتفعشىأا هقاضعأ تاذاخ لاقي فرعضا | ن نعةرامعلوذدخلا نأ وهن روج دلانيبو لود خلا نيب :

 هنوكمفاناهم هيف دانصو ىلانعت لاق ةناهالاو فاغذتسسالا نع ةرامعدرطااو دورطملاوهةروحدملاامآوأإ|

 تثفه.فافضسالاو هّناها نءةراعارو- دءهنوكو هسفن ىلا هضي وغتو هتناعاذلرتنعةرابءالوذخم | ا :

 نيئبلانمكبرك افصأف ألو تام وهدا رعرلعأ هاو ارو دمرب_سي نأ هرخآ ادالوذن عريس نأ مالا لق نأ |

 نه ةقيرط ىلع هين اريظنو اكد رمش هلل ثدن |نم ةّقيرطد | ف ىلع هبنا ىلامت هنا لعاف ا ْ

 نونلا نيمسقلا فرشاف ناوسقداولا نااو دقدعا مهما حو ةقرغلا ده لمس لايلا# دلولا هل تدن

 ًامهلع عمهلل تانيا ا اوتثاو ممصقنو مهزع ةياهشي مبسهأع عم مهسفنال نينبلا اودي وديثاوسملا هي عاو ا ٠

 00 دياب كب ل ديكلذو هلةيئال ىذلا لال_كاو هلدياممال ىذلا يك ىلا هللاّنان :
 ما فص أذا هل اوقو ىئاالادهلو ركذلا مكلف وقوت وبل مكلو تاسنبلا 4مأ ىلاعت اوةءربطتو لوقلا اذهب لئاقلا ||| |
 :ةدينعوبأ لاق ىفاوهااةيص اخي ناطلسلااه هذسي ىتلا عامسذلل ل اّقيو هب هرث :ٍ اذائشلاب ءافضأ لاقي |

 راكنالا ىلع لدتةز مه ةزمهلا هذهنويوحتا لاف مكسل أ ل_ضقملا لاقو مكسفن أ مك امءأفأ هوت ا

 ٌْ ىلاهت لاه مةصخفلا مظعأ هفامالا هيجاصا اوس ال داسقا ار ءاطبهذمنعلا ولا ةغيسص ىلع ظ

 ظ اوف هوك ى ضاقي داولا تابثانا (لوالا) نيهجو نم يظعتلا اذهناسب واييظعال اوةنولوقتلم كنا 0
 بو



 ٠ نايل

 0 ظ ىلع مكحولف اهضعد نع ىسهنو اهضعبب م أ ٠ ابا اذه ل .ةرك ذىلاعت هنا نسا لاه (لؤالا ) نيو-ونم

 01 نمناك امنا ىنعءلاناك ةفاضالا,هانر هاذ اًمازوال كلذو ةيس هيرومأ !نوكمزاةئدس هنوكي لكلا

 ]|| لك ىلع انمكحولانا(ىناثلا هجولاو) مالكلا ماقتساو هللاد:عهوركمووهف همي سةروك ذا اءامشالا كلت
 ]| اذاامااهوركملاه ىلا عت هنالك ذكى هالا سداو ةهوركماهملا لاش. نأ بحول ةميس هنوكو هرك ذ ءةقنام ١
 ]| ةءارقامأ مالكلاا ميمي ذئن حو اهو ركمنوكت ماسسقال ا كاإ وسن | ىنعملا ناك ةفاضالا ةغم هب ءانأ ل

 0 | أدمبا متاليوأتنس- ًاوريخ كلذدل وق دنءمت مالكلانا(ل ارثالا) هوجوابيورعيباو ريثكس او عفان
 " | ءابشالاهذهدارملاو ةئيسناك كذلك لاه متاحه ضرالا ىف سَمالو لهي كل سلام فقتالو لاهو

 8 هل وقامأ او مدقتاسمف هنع هللا ىهمام لكىأ كلذ لك هلوقيداراانا (ىفاثكلاو) اهنعهللاىمن ىتلاذ ريخالا

 5 | ايهوركم ناكو ةئيسناك كل :لكر يدها (لوتالا) ا وجو ةءاردتلا هذه ىلع هدوصعت ىف اورك ذنادور ح٠.

 الف تامصل ا مكح هع لاز ملالاو بنذلا ةلزني ءاسعمال ا مكح ىف ةئيسلا ف اشكلا باص لاق (فاشلا)

 | ةئكسةقرسلالوقناك ةئسانزلا لوة:كنا ىرتالا هئيسأرق نمو ةشسأرقن ءنعب قرفالو هثين أ رابتعا
 || ةئسواهوركمناكك لذ لكربدقتلاو ريخأتو ميدقت همف(ثااشلا) ثنو ور ذم ىلا ا هدائسا نيب ق رفتالف
 (ةيئاشلا هلئسملا ( رك دموهو بنذلا ىه ةئيسلا نال عملا ىلع لو هنا( عبارلا) كيد دنع

 ظ ظ ىضاقلا لاق

 " [|| لامعالاهذهف هلادا م نوكيآل ءوركملاو ىلاعت هللا دنع ةعوركم لاسعال ا هذهن ا ىل-ءهي الا هذ سه تاد

 ( تسبلاماتيئاذاو ىلا.عتهتددارمو وةدوبولا ف ل>دام لك لوي نم لوبت لاه هف ىلاسعن هلل دا صرب
 | دارملا لابتيالهل ةدا سه تناك ىلا.عت هنن ةقواذم تناكولا_مال هل ةقواخم نوكت ال نا بجو ىل ات هن !ةداراب ْ

 | ىلءواهءوتوذركىلاعت هلاّنا ةهوركما موك عم اضيأو امنع ى من ىلاعت هللاّنا ةدهو ركءامروككه نما
 ' اضيأورهاسافلا نع لودع هنا لرقالا نءباو١1نالاهدوسو دارا ىلاعت هللاّنا عنمجالا دهذري دل! ذه ١

 | نعباوملاو راركتلامزلىبنلا ىلءهوركم | انلجولف اهنعامبمءاسمنوك ىلسءل ديكي دد:عةشسا موك
 ْ لاقي نأ عضوملا اذهب قملدالو لاعفالا هذه نعرجزلا ضر_عمىف ذي“ الاهذهرك ذ منا ىلاعت هناىناشلا
 . [|| سأبالو هع ىبسرملاهوركملا نمدارملا ناب اواو لالدتسالا اذه ماتاذهاهءوقو هركي ىلاسعت هنا
 هن ااكىلابعت هنا ىلعدي الا هذه تاد ىضاسقا لاق ( ةثلاستلا "هلم لا) لعا هلئاو دمك أَلا ]> الرب ركاب

 ةلو#ثىلاعت هق-ىفةيهاركلا انياص أ لاهو اهراكهنوكب فوصوم اني كل ذكفا ديرم هنوكب فوصوم

 ْ لعجت الو ةمك_انمكير كبلا ىحو أ ام كلذ) ىلاعتهلوق « لءاهللاو مدعلا دارا ىلءو أ ىبهنلا ىلءاما

 مكناانثابا ةكتالملا نمذخاو نينبلان مكبر مكس افصأت ارو دمامولم مه ىف َقاتقرخا اهلا ها عم
 هلوقاهلو أن فرااكتتلا نماعون ني رشعو ةسه تاي الا هذ_هىف عجب ىلاعت هنا لعا (انوظعالوق نولوهتملا
 هللا :دابعد مالا نيف لكست ىل_« لةشم ءاراالا او دبعتال ناكير ىذقو هلوقو رخآا اهلا هنفا عم ل ءحتالو

 أ حرش فذ عبارلاوهاناسح !نيدلاولابو هلوقو ةثالث عومجملا ناكسف هتناريغةداسء نع ىبهنااو ىلاسعت
 | امهل ضفخ اواعركالوق مهل لقو اهدرهثتالو فاام-هالّق:الفهوق ىهو ىرخأة هناسحالاك اذ
 ظ نباو نيكسملاو هقح ىبرقلا اذتآو لاه مم ةعسن عوممملانوكمف امهبسرا بر لقو ةجرلا نم لاذلا حاج ا

 | نضرءتاماو لاه مث رشع ةثالثربصفاربذبرذستالو لاق مربشع ىثاعومجملانوكمف ةثالثودو ىلدسلا
 | ىلا ةلولغم ل ديل ءتالو لاهم رسشع عيارلاوهو ارو يمالوقمول لقفاهوجرتكير نم ةورءاغتبا منع
 د اولتقتالو لاه مث رمشع س داتا او دو دالوأ اولّعتالو لاه مث رشع سءالناو»و ةباالارخ ؟ىلا كة نع

 وهو اناطلس هبلولا-:لعس دقفاموملاغم لتق نمو لاف مث ريشع عدا لاوهو قمل انالا هنفا مر ىتلا سفنلا
 لاو منورشءلاوهو دوءلاباوفدأو لاق مث رمشع ع.اشا اوهو لقا ىف فرمس الذ لاه مث رشءنماثلا

 نوريشعلاو ىفاثكاوهو ريقتسملا الط ةلاناونزو لاق مث نوربشعلاو ىداخشاوهو ياك ذا لكلا اوذوأو
 ْ عبارلا وهو اسم ضرال اىف شمتالو لاه مث نوريشعلاو كلام ااوهو ملء هيكل سدلام فقتالو لاممثا|

 اح محل يرد ر؟]آ سبب بببيبيبيببتب و 1 ا م ل ا ا

 نوريّبعلاو



 ص ل ن1 2 سمو | تسمم مسصمم سو م اس ل سس ميس م مس دع ميبع < سس

 أ ىلع عطافلا لد ءلذلا ماه أ امن (قرالا "دلة لا) نات :اًأسم هفوازيبك اول ولو ةياسع ىلاعتو هن اص سن ىلاسغت 1

 مااا #<«< مم مسل_مع تسمم مسلما م حم. مدمس ميسم

 دارااو ىلاعتو لاف مثهب قيل الاسع ىلاعت هللا هب زغت نع ةرابع مست |ناانرك ذدقو هءاصس لاقف لطاسنأا

 نآل ةهللاو ناكملا ىلا _هةلاو» ساىلاعتا | ادد نمدارملان ارهاطوؤاعلاو قو عافترالا ىلاعتلا | ذَخ نم
 اظفلناان|عف ة_ولاو ناكملابىلاعتل ادريس: ن كعالت اف الاو صن اهأل اوريظنلاو كي رمشلا نعىلاعتلا

 ارد ممؤلعلا ىلعح (ةيئاقلا هلةسلا) 'ةهلباو ناكملا بنجم ٌواملامرسفم رش ىلاعت هللا دعو ىلاغتلا ١

 مكس د[ هه او ىلاعت هلوق هريظ' ١ناالأ اريبك ايلاسعت ىلا هت لاقي نأ بمص ناكو اريبك اواعىلاعتلاَعُف ىلاهذل | 1

 نيش تاتو هناذ نييتافاسنملا نالانلق رم ككابولعلا كل 3تفص وىف:دئاضلا ام لدق نافاناس :ضرالا نه | ْ

 لفعتال ثيح ىلا لاككلاوةوقلاف تقلب ةاقاسشسذاذنالاوذا دضالاوءاكرمتلاوداولاو ةبساسلا تول ١ ا

 ةافانمجاتحلاو ىغلا نيبو ث دملاو دعا نيبو دنا ذا نكمملاو هنادإ ب-اولاني ةافانملا نال اهلعةدايزلا

 عبسلا تاوعسلاهل مسن ىلاعت لاه ريركلابلعلا كلذ ىلاعتهقتافصو بلا اذهلف يل ءةدايزلا لقعتالا 1
 ل رقلاي(ليثالا) نيو وبقت عيسي فلكم ى لا نا لعا(ىوالا "لئسملا) ناتلئسم همفو نوف م موال | ظ ٍ 3

 نوكيالىذااامافهتزعو هس دقن :و ىلاعت هنن ادم وب ىلع هلا وحأ ةلالدب(ىلاثلاو) هللا ناصيسناسللامهلوقك" | |

 قيرطلاب مدستلا نال ىنامأ ا ىد رطلابىلاهذ هلل ميست امنا ىهف تاداهلتا لمنح نكمل نمو متاهبلا لما غلك# | ١

 ميبسنتلا لود قتلو لامع داما فكل ذ لكو قطالاوكاردالاو ل_ءلاو مهلا عم الا لمعال لوالا | ْ

 هنو لالدّدسالا ن نءانزملاملكةماملاعنركين أداه! ىفانزوولابالعاو ىناثأ ا قد رطلابالا هقحيف | ْ

 فزاحاذا لاي هنافر رفك كلذو اح هوكي ل- ءلا بأن امم راء دس ذكت حو اح هثوكى عاردافاناغىلاعت |

 ئذا انوكنم مزاد الدش ٠اس ان تلا اعم هرمستو هنا صو ىلاعت هللا تاذب ماء نوكتنأ تاداسإلبا

 مولعملا ع نم ثالرفكو لهخ كل ذؤانح هنوك ارداهامملاعىلانعت هنوكنم مزلب ماسح هنوك اماكسم ارداف املاع ظ ٍ

 نمو هملع نوةمحملا» ءاذعلا يطأ ىذلا لوةااوهاذه املكتم ارداهاملاع نكب ل ىح سل نم نا ةزورمضا اد
 انما وت ةحص ىلءاوتحاو ىلاعث هنن ا بست اهلك ن اوم او تاينلا عاونأو تاداسهب انا لاه نم ساس |
 هللاةردقلاك لعل؟ الد امتوكم عد ديسنل | ادهريسفتنكمالو ىلا_عت هل ةصسم اه: وكىلع صنلا اذهل داولاه | َ

 انة وابمموعاشالاءذه رينا ىنقي ف موصيسن نروتفتالا ؟1ولاه يلابعت هلال هتمكحو ىل اعت | ظ ظ

 ٠ ىلاعت هنا عبست املا ىلع ل دق مولعمريغو هامل رباخم مولعملاو مولعم هتمكحو هلل امر دق دوحو ىل« اعاالدو | ١
 دو>و ىلع ةلاداهنوكلارياغمتي“ الاءذهيفروك ذملا ميتا انوكي نأ بجو انل مولعمريغاوحنس)ن او | ا

 | ةحاقتلا كلف ةدحاو ةحافت تذخ أ اذا كنا (لوالا) هو-ونمهنع باوملا وهتمكحو ىلاعث هتلاةر دق ظ

 د هوجو ىلسع لقت سم ان ليلدءاّرالا إن مدحاو لكو ىرتنال ىتااءازحبالا نم راسك د دع نم بك ح |

 زيهلاو ةرحنارلاو نوللاو مطلاو عسطلا نم ةصوصخ تافص ىزضتنال ىت جاء انرحال كيت نمدححاو لكلوهلالا | ْ

 | صاستخالا اذ ل بمسح الف تازيئاسلبانم ةنمعملا ةفصلا كامب درغل اره وللا كاذصاصتخاوةسهطاد | ْ
 1 ا ١١ كِإتء از نمدعاو لكؤأ نول دقن ديه ترعاذا مكحرداق صصخم صصخقالا 1

 | الا دوو لعن داضيأو وهف دحاوأ اءزلسا كِل ب ةمع ةعاعلا تافصلا ند ةغص ل كسصو ةالادوجو ىلعأ ْ

 ا نكبلو ىلاسعت لاق ىدملااذ سواق ةمولعمريغتافصلا نات لاوحأو مولسفمريغ ءازحالا كلت ددع مث ىلاسعت | ا

 أمسمناالاملاعلاهلاتايثان متئسل اهنورقن اوناكناورافكلا نأوه (ىناشلا هجولاو) مهصنست نوهتآل |
 | اهياعن ورع رالاو تاوعسأ ا يفهنآ ن هن "اكو ىلاءت لاه ىءاأ اذ هاو لئالدلا عاونأى ف نور :-اوناكأم | |

 ا

 اودعبتسا ممن *اف كل ذلو هتردق لاك نيملاعاوناك ام مهن الا ملاعلا هلا تابثا 13 مهتنسلابني َرقماوناكتاو موقلا |

 | لقرلسو هيلع هلا ىلص دل لاق ىلاعت نافاضيأ وكلذدارااناكفرمثنلاو رنشملا ىنعارداق ىلاعت هنوك | ظ
/ 7 

 | لوقلا اذه نع هويزات ىلع لديامع هفدر ا لطاب لت ةغأ ”الا تابئا. لولا نا ىلعو ءاكرشلا ن ءاسزنن هلزك |

 5 نا (ثلاشلاهجولاو) يعملا ل همهديست نو ةفتال نكلو هلوقن مدا ارملا ناك ف نوض رعم نع مهو

 يالا ١
 رو ' نس لاب ع[ ,
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 لوتلا نمي كاذو هرادإ 0 ايدكس جيشا هماسلاب ا

 000 يم 2 3 ”ىددةلو) ىلاعتءلوق *» يا اًدهو هن

 اريك اواءنولوةءا.عىلاءتو هناصسالسس شرعلا ىذىلا اوغسال اذا نولوةناكةوا ادعم ناكول لق
 نك 2 يكمن و شفاال ن نكداو ءدم# ميسيالا ئث نم ناو نوف نمو ضرالاو عبشلا ثاومسلا هلع أ

 0 ارانب رمصتو# ةهي- ىلا ةهد نم ىلا فرص نع ةراسع ةغالا ف فد رصتلاناولعا (اروةغاملج

 2 ئع هنا لواحن منال نستلا ن نع دناك فو رهصخلا طا له مث ةغالا يف ل هالاوها ذه رومالا في رصتو

 1 ْ دةلوهلوةذنامباا ىوقيو حاسذيالا لمك-ارخ [ل انه ىلا لائم. نمرورخ عون ىلا عون نء مالك فرص هنأف

 ابورض نآرغلا اذه مف رصدقلو (اهدحأ )هوجو هبقو فوذحت في ريصدلا لوعفمواس .ىأايف : رص

 هلوقام | ىتد" ندى لصأ ىأ ب رذف ل لصأو هرفكح# دياز ىف ةاغفل نوكت نأ (اهينانأد) لدملك نم

 ىعملاو امهدي دشنو فاكلاولاذلا باو ردلر مولا 5 (لوالا هلك ا) ناتلأ بم همففا ورك ذل
 ظ ةموعضملاذلا ةنك اساوركذما قاكلا 2 امن ظو ةالاذلا ىفءاثلا تغدأفاوركذتما

 ريدتلا هنمدارملا نآلر كلا نم همش أ اًءههرك ذتلاو ى د اولا لاه كذلا نمهلث « ناكر غلا ةزوس فو فاككملا ||
 ثامهجو ايف تا سكلااوةزج ةءار ءارقاماو لاق مث ناءسفلا دمد لمد ىذا ارك ذإ' هنمدارأا سلور ؟غئلاو

 ىءللاو هيفاماورك ذاؤ: ودب مكاندت اماوذ خ ىلا عت اوك سدالا وا زل ذلانا (لوالا)
 ناف د ملام رك ذل نآرقل !!ذ_هىف لئالدلا ءذهانفرمص قعملان وكينأ (ىفاثلاو.) هذاماومهفاو
 [ذهىناينف ص دقلو هرمنا كالا 00 هل ( ءانتعج بلقل اري أت ىلا ىٌدْوِد دق نال اىزك ذلا

 ىلاعت هنأل لد الدلازكذ ن ههينراحاامناو تار هاذ هلزتأ امن ا ىلاعت هنا عل دئاورت ذنلنآر دل

 ىلا بعت هنا ىلع لذتو ةبمكح ضارغال لاف ؟لمقب ىانعتهنا ىلع لدي ذهو ارينا. ءالاواهمهذممدادأ

 نانلاسم همفو اروقنالا مه دي نبامو ىلاعت لاه ملأ هللاواورذكوأ اونماءا وس لكلا ن مناعالا دارأ

 مم دار 1821 رارطلا رلا اودادّزاام ىأ 5 رفانلا باوذل ان موه من هدالا لاق (ىرال هلكلا)

 اولاهوزافك-لا نم ناعالا دارا ام ىلاعت هن | ىلع الاءد مبا امصأ جم أ (ةيناثلا ”هتلا) انسحر

 ٠ ا ا -مناميالاداراولق اروذنالا مهدي زبالنآرقلا فب : رست ماع قاما
 ةرفذلا دي زا انسريصد ىنالفلا لعفلا نأ لعو روءالان شالا ار اذا ميك نال هنعةوو ةرفث

 ىلاعترخ أ( الكةو. كااوت رفنلا دبه ب> ولامع زرت دومةملاذ ل5 رمح لوا امان هنأف هنعءةودلاو

 هعمن احصل لةىلا.هتهلوقامالنعأ أهللاو معم ناعالا دارأ ام ةئااثلع اروفت مه ديرب فد رضتلا اذهنا

 تاهو ءرهسف7ىف (ىلوالاهلث_-1) ناله هففآلسس سرعلا ىد د ىلا اوغّمال اذانولوقناكةهلا

 ىلاعغت هللآ عم ةهلادوجو اس: ضرذولا اوه الس ضشرعلا ىذملا اوغّسال اذاهلوق نم دارملانا (لوالا)

 ناك ول هلوقري سف: ىف ءاسننال اةر وس ق هان رش دقو عناقلا لد دىلا عجب ريدل_ماسو اع مم يضعب باغ

 منه ديعتام نولوةياوناكرافكلا نا (كاشلاهجولاو) ةداعالا ف :دناف الفان دفغلةتلا الاهل اه-مف

 اثبلطل قزق لامك دةناهخا نمنولو 16 مانصالا ,زغتنا تحصول هللا لإ ةذ ىاز هللا ىلا موب رقما الا
 نم ف ا ةيلاثعلا تنارملا اه سفنال ت ءالعاو هنث اال سو ىلاغت هنن ىلا هي ركاضدأ عوف

 هةكسما) هللا ىلا مكب نت لقد فدكنف ذ هنن اىلا الضم اه سفن الذ ذ27َنآرذة:لا15ةءشرلالاودالا
 ْ نم نوكْمشلا لوس انو ةئالثل ا هذ هىفءابلانمعبسنو نولوةد اعوتولوتي اكراثكن بارق ١ (ةما ءاشلا

 د ءاتلااهاك قاسكلاو ةزدحأر ةونورنثّثو نوءلغتساورفك نيذلا لقهلوق ل ةووف هنود ن هةهلالات اثنا

 ٍ ةياكملا ىلعهءابلابثلاسشلاو نفاذلا قو باشا ىلع ءاننلاتلوالا ىف مضاد نغركبولأو صاع نياو عفانأ ارقو | ْ

 7 ءاملاب طدوالاو ءااايريخالاو لوالاورعونأ أ ارقو ءاثلابربخاالاو ءانلا, نياوتالا مصأع ن نع صفح رق 0

١ 

 لاعت



 مهمويعىف ىلاعت هللا هقلش ىذلا ىنعملالاهل نعمالرو تملا باحطاواروتماياجح ممتيو هني لع هنا لال | : ظ

 م-وأرق هءلعلتلدلاو ركشو د هانعم اروتسم لاقي نأ دءرالذا ذكر ةوذو نيلو ذ عم رعانو نبال 7

 لام باول ىف . .(ثااشلاهجولاد) اهتيضء لا يالو مَع ْن اذ ةج ونغم ةيراج لاقي ولوهلا نق تلعح | ا 8

 ظ و ل لا رع م :ءو مهم شمه اوق نا ماوه ْ

 0 ارم هزئاونزة ساكو نر ةلا ىفداطل اوكردب نأ د نم تيتا تالق

 انك ذوا مان احصأ لالدةساانرك ذو ماعنالا :روسفف اهامعب ةروك دما الاءذ_هوا رقو مهناذ 1 [فدأ و

 ةنك الاىف مهبولق لعج ىلاعت هنأ ىلعدي . الاهده تاد باح الا لاف اهذعت ةداعابس أب الو ةلزتعملا تالاؤس | ْ

 ماذا آف لءحو وهدف الئاىأءوهقف.ناهلوقو ليما | ناك لم ماىشلارتساموهو ناك ععب ةثكالاو | 1 ْ

 93 ' الأ نم دآر أسم دأ ةلرتعملاا مت ااه هقااشسو هاه دنوههف» الوورا رسأ ىلع نوف -ةيال ث يحي تآرقلا | ْ ١

 اهلل ١ ركز كاز مح ومنوءلطت اوناك قابلا لاقإ (لوالا) ىرخأ هوو هنم دارملا لب تركذام ظ
 اها مهنيو هندب لعج هنأ هلرك ذ دو مه”رش نم ىلا_عت هللا هنّماف هن *ار عاقب هتيم ل ءنولدتسيو هند ذود 1

 عام“ نم عنعام ممئاذ 1فوتارقلامهفنع مهلغشبام مهب وات ىف ل عج هنأ نيبو هعمهنلا لوصولام 4 :كءالا آ

 تاقال نك كانه ل_صح هناذل هلغرم# مأاو هيلاريصملا نعم هعذع الغاشاض م كلذ نو تازة 0 :

 : هماع هنأ ىلص دمت لد الد لومق ن< م-هعاذتماة كل موقلانا”ىن ءكللا لاق (فاشاو نذالافرقوو أ ْ

 ١ ىلا بالاكل ذىلا نهقلا بنام اورتاسو عنام باس حلا :الدلا كلتنب ومها دع لصد» هن : اك اورام لسو ْ

 ع 55
 كصبيي

 ممم

 1 1 ا يا سررت تاو لا نونمؤرال نذل ا

 نع بالا كلذ مهعنه ثيح م-منويع ىف ىلاعتدهقااهقلخي باخ بالا كلذ (لوألا) هودححو نم

 اناساوحا هحولا اذ هن ءاروسمناكنف دحأ ءاريال يث باس كلذو سو هل هللا ىلص”ى لا ةيوز

 الذ هاربال هنا عمارضاس قرا نوكي و ةيلسةساسحلا نوكتن زوجي هلأ قمولوق ةمضك ىلع يآ الآ ذب

 | هللا لص ”ىنلانا اولاع ب 1 ور نع هعئءاسعتام همتسع ىف نا لما قالا ْ

 كك 115 تاق اعندتا ريخأو هنو رباوناك اموهنامت 2 ةيلسر فكل س او-تناكوا ارضاح ناك و سلع

 لاي نأزو< ام هن ب اولا ىف (ىناشلا هحجولاو) هورمب وهو رب نأ نم مهلاصنام علا كلن ْ

 ىدع ناكملا تلهلاسةءالو ل وههفاكأ لوهمناكم لاشي و ةسطرل اةءالوةنوطر ودكأب دوط ع

 نومموانيلع موس كنا لاتام لوعفملا طفاب ٠ ىبن تلعافلانانرالانسياتوهزوخس لال ا

 هوهقشينا ةنك ؟ميولت ل عانلمجو ىلاعت لامع موبواف ىف هتلا هقاخ ىذلا عبطل !كل روما بانا

 عامسنع مهءذمو نامعالانعمهعنمدار ١١نااناعت نيمهاف نيعماسءالتعاون اك مهنا مواعموارقو |

 مهءوقوأ بسلا ىهاهن *ى لعل كات تراصضا رعالا كلذ نع مهءنمامو مهسفنا عمم هالخأا هنال هسف*

 ةلعيقلا ىذالانا لوب د.سااق هتريستءاسا ذاف .دنع لاوس ن فاريلا ذا سلات الما ذغو انا اؤ0و

 | ىلاعت هنا لاشضقلا لاه (ثلاشلا) كلاو-؟تيقارامو كيأر عمل ةءلخ ىلا بيس لاما هذ هىف
 ظ لءاو رتاسلا باها لعف هنا لاقي نأ مص نابمالا ىلا مسهل ةبعادلا فاطلالا لغفي ل هنأت هلال ّْ

 لاه مم ةد داعالا ىف:دئافالفاهنءانسأو ماعنالاةروسىفاهانر تتسم د ىرخ تانك عمهوجولا هذهثا | 1 ا

 عانقسادنعاوناكموقلا نأ دا را ثا لعاو اروفن مهرايد أ ىءاولو ءدحو نآرقلا ىف كبر ترك ذا ذاو ىلاسعت | |

 تومهفدال نير نيتويماو شب ىلاعت هللارك"ذ همف سلام تآرقلا نماوعمس اذا م#مال نيتلاح ىلعث رقلا|
 | حاس زاك دو ساجلا كلذا وكزتو اروذناولو هللا ثلا ذو ىاهت هتلارك ذ اف ةنااوهمساذاو ايش هنم 1 ْ

 | نوكي نأ (ةفاشلاو) اروغننيرفان اولو نةملاوردصملا (لوتالا) نبهجواروغت مهرابدأ ىلعاولو 1 ظ
 را ا ل اا و ا
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 ا ممم ممل

 | نهر زال لدادلا نيا اراك أم موفالمب- شرعلا ىذا اوغتالاذاتولوغناك ةهل هدرا

 ةدعسإ دوعشد نومثن مو ضرالاو ناو مسا مييسنف نيف نمو ضرالاو ع.بسلا تاوعسلا ف مبست لاقت ليلدما

 لثالدراكا نعنالفاغا اوناكموةل!نالو.ةن لد هن دوفرءنالو لي.ادملا اذه نوهئذنال ٌمخأودب هوقو ليلدلا اذه

 نا ىلء لدبا مو كلذ م_-عددسن نوهةذنال نكلو هلوق نمدار ١١ ناكف داسملاو ةؤيشل اويدمااوديعرتلا

 ال نوهقفيال ثدحيمهتوكنا ىلع لدي انههروذغلاو راطسارك ذفارو ةغاماحناك هنا هلوق ءانركذ امسعالا
 لاك ىلعةلاداهنوك يد ل1 كلذ نم دارملا ناك ذا امر نوكباسغا اذهو مهنعردص ملص مو عيستلا كلذ

 مسلا اذهاناو ولاما لث الدل ا كلن ةلالدهحوا اوف ةرعامم_هاهجومهتلفغل مهنامت 3 بشوارع قا

 ملاداوا م ذالوامرج تاممبستلا كال هقفا مدع ن كي ماهظافلاواهلاوقان هلأ عببست تاداهباءذهنا ىلع

 لرقا!ةرمصنىف ”ىوق هوا دهفعضوملا اذيباشالابرقخا حاس ناكر قوق نك لاس دالؤامرع كا ةرك

 ناويح لكلا اوفاضا اهطافا هلنا مست تاناورللاو تا داما هذه ناب نيلئانناا نا لدعاو ءانرتتخا ىذلا
 .هنوكث اك اذاه 1 تاداهجلان!نولوق. «مهنأ عمه )تم داذا امنا اولامو عييسنلا ن هرخ عون

 ن-مغنااضد أ اولاهو هسستل أن نمهلاعتام اوت نارا رد تع واسس فعال اداه

 لف كلذنم عنف يكء رك اصيسم هنوكن مع عمل دامب نو كت اذاو عيسي لرسسكتساذاةرعالا

 ضرالاو عبسلا تا وهل اهل حب .هلوق ' (ةيناشاا ةلمسلا) ميا دهاو ةنيمو كابا امنه تا.

 أ ىلءانالددتو جيف نيلصاملا نكمل ىلاو ضرالاو تاو مسا | ىلا ءءسستلا ةفاسضأن مه رم ّن-مفْن دو

 سذلا ظفل قالبطاو ىلانعت هدا هب زنت ىلع ةللالدلا ىسهعالا سدا ثتاذالل ىلا فاذا .ستلان أ

 مزايف ةقيقح اذ هذ هقلا ناس مهاوقوهو ني ذاكسحمل!نعرداصلا ميبستل ا اماوز اجم عملا ادله

 ' لوصأ ىف هلل د تيئام ىلع لطاب هن اوا عمزاسجلاو ةققلا ىف لمهتسا دق دح اوالففل مجسسن هلوق نوكينأ

 كلذ مزاب الثا القمل | قس ىفال ت اذا قس ىف .ىزاحناهسولا ىلع ميستلا اذه لمع نأ ىلو الاه هقذلا

 ةرخ الان نوتمؤيالنيذلانييو كنان لعج نآرقلاتآرقاذاو) ىلاعثتةوق .٠ لسعأهتاو روذخملا

 اولوهددحو ناآرغلا فكر ترتذ اذاوا رقد م.ناذ ىو هوهقف: نا ةنك أ ممولق ىلءاناءخو ارودسماناخت

 نوع ”نانوم اظا!لوقيذا ىو مهذاو كلا نوعةسيذا هب نوع اعلعأ نةفاروةنمس ةران دأ ىلع

 ماكنا ىلاعت هنا عا 0 ةبالفاواضف لاشمالا كلاوب رضف كرا ا اروهنمال-رالا

 ”هلسملا) لثاسمةن الا ىفو ودنا ريرقدب قلعت مف "الا ءذهىف ملكت ةموهلالا لت ءاسملا ف ةمدماهمالا ىف

 هللالوسرنوذدؤياوناكموقىفتازتاةياالاءذهنا (لرتالا) نالوقنآرقلا تأرقاذاو هلوقىف (ىلوالا
 نعماهنآرقلاًارفالك ن ناكمالسلاو ٌةالهل! هلع هنا كو رسانلاىلعنارقلا ارقاذا ٍابسو هلع دللا ىلع

 ءاععأ نعكز راعشالا,هماع نوطلخو نورغددو نوقف هد "ىدقدأاو ند نارخ ”آهراسسل نءو نالحر هلمع

 لوسردب رئرهتاهعمو بهل ىأ ةأسماتاقأدار تسب وبأ هعموا-لاج ناكل سمو هلع هللا ىلص دن ١

 اهعمهق لوسرانر كون ألاف اشصعهرمأو انملق هل .دو امن اعدم لو ىحو ل ل

 |ةالسلا هيلعدتلال وسو ارافتءاؤتم الا هذه لو هملع هللا ىل_ هلال وسرالثف كءاءاهاثخ رهف (|
 5-5 اذه نروالركبو أ لاق ىف. كيحاص ناواه دس ةنبا ىف تلعدتا ثرقنات !اهوماللاو

 ”ىبنلا نو اهياون اكسس ,هربغو لوجانأو ثرملا نب رضنلاو نامفسانأ نا ساس. ءْنباىورو لا هشام ظ

 رت ه شفت ىرأىفارغدجت لوب ام ىردأ ام امون رمذنا | لاقف هثب دح ىلا نوعسيو لسو هيلع ها ىله

 لاه ونهاكوف بهل ول لاه :نونحتوه له- وب ألا واق هلوةبام صه ىرال ىلا نانةس ونألاهوئش'

 نآ ارقلا ةوال:دارأ اذأ لو هبلغهتقا لصقل! لوسر تاكو الاءذه تلزنقرعاشيؤه ىزعلادبع نب بطي وح :

 ارقو مهاد [قوهو هقفي نا ةنك ام مولق ىلعا.:لمجو فهكخلا ا ةروسف هلوق ى خو تاناثالثاوأ. ةرقا

 ةياالارغآىلا ءاوغ ههااذذكا نم تيأرفأ ةيئاللام>ىفو مهب وأق ىلع هللا عبط نيذلا كلو أ لدا! فو

 مسلسل صمم ١ ممم يسم هيعمل

 ١ ص سو سس سم ممم 1

 ناححهو



 هل

 ١ | «ةردق لامو هتنا لع لاه انسى انا تدثف اهناسعابءازسالا كا: ىلا لدعلاو ةاملاو بر كسسرتلاو ف يلأتلا ||
 | مدر نأ اودع.تساموملاَناىعملاف !ديدحوأ ةزاححاونوك لق لا عتدل اوةاها ةباكلابةمشلاهذيهتااز و

 ١ | نكلرهاظل بس ذاسللا ل اومقل ةفانم فد تااكتاق ىف مو انتافرواماظعاوراصن ادعي ةايملا لاسوملا
 ْ | اب 00 ء خامل الوفي ةافانم 3ث أى رب أ ةفصيلا توملادعي ماسيج الا ءذهءابتنا اوردق

 | نيب ةاهانملا ن نمد أةانيلب الورق نيبو ديدي دل اود را نيز اف انملا ناف اديدوأ ةرانصريصت نأ شم

 بلا: اناك اخ ديدحلا و ةرانؤ اها ىلا !ندي نمزج ناك دق مظعلا نا كلذ و ةاسملا لويق نيب و ةماعلا

 ىل اعتدت !نافتوملا دعيت ديدااو ةيرخاةفصي ةةوتساوم سال اناد ًاعمتنأ ريدةتبفةاملاننيفوصوم

 لةعلاوةابيجلا :هلب أه ماس سال ا نال :نا كلذ ةرصج لسع لمادا اوتاك امك القاعايج اهله :واسهيل ا ةامها دمع

 | عيد عن اعولاجعلا هللو نهال لأ ىف اهلد اني اويل ةعلا لصخ نالصانلر قيقلا اذه نكسر ل ولذا ٍْ

 ١ | ظ اا تكمل لك لرد و ىماعل ورع نديءازتيات عيمطملادي زثدبءا زجأ هيلع هبتسشنالفتاستؤطا
  1لكىلعر داع تامولعملا عسم ماعملاعلا هانا تدنو هسفن ىف ن كم ءازيجالا كلت ىلاةاسخا دوعن اتيث

 نم دهبأ امش تراصوأ اناةرواماظع تراضص» اوساتهطةاكم»ازمسالا كلت ىلا ةاسسحلا دوعناكت اذكمملا ا ا

 ْ غطاسقلا ىلقعل !لدلادلابمالكلا اذنه ري رقتاذهفاديدسو ا ةراحزي_ستنأ هو ااا لوبقف ماقعلا

 ىلاهت هللا ترعى كلذك جنك ولمكسنا دارا لب سهالا هنمدارملاس ا اديدحو أ ةرا اونو تحصل اوتو | ا

 ! تاطاق ةفدلللا نبا نكت دش نءن ؟ لوف نالفانا -ىفعمامتأ ل برلل لئاشلا!لوقك نا ذوةداعالا نع

 | ديدهلاو را نوكن دارا اا.ناق مكسصرو ددص قربكبانماقاخوأ ةوةيدار ام لس.ةثاف ق-كنم ||
 تدع ديد اؤرطانمةاسلالوبقن ءدعتأ رخآ اًمْهاوَص رفاق مهل لتقف كود ,ةسمه أ ةاسعلل الرا ئ

 لا # ىلعو ةا.عللالن اه هنوكم كل قعدعبت ١ نادي أن أدار +ا1نال هولا كلذ نعم نأ ىلا ةباسالفهسولا

 (لو.ةنع دعتلاة اعف تنا اك ناوتردق ةلاح ىأو تضرف ةص ىأ ىلا اهمتومد_ءب تهنناناو ساثلأ

 نعت ىلا ةجاح الف وعملا ادعت , الا: نمدارملاناكا ذاؤاما!ة املا ةداعا ىل_ءرداعنلانغن هلل شاناوزان ا

 || أ ةامهنا ذيعي ىلا هت هللا ناقتوملا سفن مكن ادب أت راصول ىنعي تول ا هئمدارلا سامع نبا لاقو :ىثلا كلذ
 : ظ ةاسسحلا نع تنكسصول لاَ ؛نآلثم ةغلاسبل الس ىلع هرك ذ نسحب اع ! مالكا ادب _هنالعاو اهمأا

 ْ لاحاذهف هال دهن ىفاما ةغلاسملا ل مدس ىلءزك دك ذهفلرقفي هللا اق ىغلانيعتنكولو كتم هلئاف

 ١ ىلةءالتإ وماقاضر «بالك . نأ ردع عاف رعبا ةلإ ال ميلا وضاعت توااوم اس5 ساننلا ندب أّنال

 | نراوغ فاك مضرالاوءامسلا سيدها جلا 1-1 الادضلاب هفاصتا عيش نيدضا ا د نال ةامطلا

 ُ ةامحلا لوب ىفدعب أ[ وأ ادي دحو أ ةرابح اونو م-ها لاهل هنا ىعملاو هر رم لوت أ كرطف ىذلا لقا دمي نم

 :امطلاةداعا ل ءردقي يذلا اذن ماولاو كلذ دتعف ةنكمت هيلا ةاسحلاةداعاناق نيشان يده نم ظ

 ٍ لاح نا ملت ىلا_ععرذ ةداعالا ةمصنلوشلا نا دب : َ ٌرَهلَو ؟ كبح ر طف ىذلا دمماب ل ىلا عت لاه هب هيلا

 : هنادرداه ملاجلاهلاو لقعلا وداتملل هل اه عاسجالا كلتنال اوةنخ كلذ تنئاذاف ىلاعت هللاوهتان اولا

 | مام مالك اذهو ةداعالا ىلعارداه قب نأ بع ءاد الا ىلع ردانقلاف هبل هتر دقو هلع لطسالف هتاذالاع

 || اضاغتا هضغنر هسأر نالق ضغن أ لاقي ءاَرفلا لاه مهسور كلان وضغني ىلا عت لاق مث ىوقناهربو |
  1ئشيربخ أ اذل لجل لاقي متيهلاوبأ لام هسًِرلَر ,ةكالاصخإ ملط يع -و لغسأ ىلاو قوذىلا.هكد اذا

 : لسى ءاهت دك < ىتعي مسهسور كما ان وطغاب_سفهلوتف ةدنأو ضغن أدق اراك ا هسأر ل ل

 عانس ءاناومكخم مالدساف لاؤسلا اذهنالءاو وه ىتمنولوةيولاسعت لاه ع ”داعتسالاو ههدلا| |

 مهل دف هبت 64 :وكرهايلا ناهربلا,نبب ىلا غتهتنا نإ مت اه انمكس ىتلا ةهيشلا ىلعءاي 0 ريثحلا

 بجو هبسفنال دو»ولان نكم هنو كس ىلةعلا لل دلا,ث ينال هناف لولا ثحأ ايدل قاعتال مالكوش يم | ٌ

 نئالدلب هلابنا | ندع انغالب ةلقعلا قيرطن مناسبا عال ذلاذف دمج وي ىت.هنا اما هاكماب ف فارئعالا | |

 تبوس بيسسيوعس - ١ 0 يدم جست جا ويس حا احس دب ناو وم جا تيس وم دع أ دمع يحسم هموم نوح سم م اممسسمالا اسس ةسيحسم ل يسم < مم

 ع ام.



 دار
 بضم هسا هد[ كهل امسمما همس هس بسسس ممل مسسساللا ام سسمسلا بابا ا 0 الالأ-1<*0

 ظ 01 اعلعأن م ىلا لاق مثدعامو دوعقو دباسو دوو عك اروعوكرو دهاشو دوه لدم رئت ممااروأل ١

 1 ١ أ عضوم فهو بيذكتلاوؤزولاو هو هينو»ةسسب ىذإاهدجولاب لعأ ن نم ىأك بلا نوهّةيذا هن نوعمَس
 ا

 ا || مهذاونو.ةسبدباهمسوعاقسا تقورلعأ ىأعأب بسن نوعقنذاوؤزهلاينيعق م لوقت راك لاما

 1 1 انوع ناىون مهذاو هلوق ن نملد.نوم اظاا لوةءذا ىوذزؤذ مهذا هءنوجاشتءاعو ىأ ىوغ

 ا 1 | اللوق لست |لوسر رم نورس لاك (لوالا) ثحاسم«فواروصتسضالسرالا

 3 |. الويس بيل لش دو كلذ عالسلا هلع نال عدلا نم يرق فارما هاو رامات هنو

 ا هللا ىلاةوءدلاو ثآر لا مسو هلع هللا ىلم ىلا نم ,يعانقس | دئعاوناكو كلذ هلعاو اف مهل ام 5 نيدو

 10 1 مرام هرب ىلاعت هارب اف لولا نم كلذ همشأ امو روصءوهو رحاس وه نيجاسذشم مسبنب نولوةي ناس
 ٍ 1 0 | نوعبذت د نأ اولوةي نا عصي فيكم :مالوشر اوعبتنل مما ل_.قنافارودسمالرال انوعبت 0ك ”نانولوةد

 78 ا همدقئذلا ر وهسملا و اروكسمالد رمعد ا دقفه رقعتانا مكس اءانعءا.دلت اروع سمالجرالا

 1 لاقي دف أ ىذلاوهروص-ملامهضعبلامو يصل لوةلاوهاذه ءاوتسالا دخ نع لازو هلةع هلع طاخخ اق

 3 ةدسعوأ ل اقو اهداف ىيشامم رثك ارطمانماهباصأ ةرو كس ضرأو ل عدسفأ اذا روخبص ماع
 : : ا فاسلانا عمدر .مملاريبسقتلا اذه ىلع هل ىذلا ام ئردأ الو ةدتقْني الاه ةيراذ ىأر ,صماذ" ارششنادب رب

 1 ظ نيكريشا نال كلْذو ةعيدخو "هل .رصسلا نالاعو دم ىأ ارو صم ده احم لاهو ةصخاولا هوجولان ورم
 || .ذهو تاماكلاءذهبهنوعدخ سانلا كئلوأو تاماكبلا هذه سانلا ضءبنم عاد تانولوق,اوناك

 || كلم هنأ نظف هلل. ناطم_ثلاّنانولوةياوناكاضدأ وعود ىأرو دسم هنااولاه كل ذلف تاءاكسما

 رخ اةئذن كبش دحأ لك ىأ لاشمالا كاما ونرمض فكرت أ لاه مث ناط.ثل ا ىليق نم عود هنااولاةف
 ٍ ىلاالمسسن وعمطتتسالف ميقتسملا قب رطلاو ىلا نعاومذف نونو لءمورءاشو رحاسو نغاك هنااولاةذ

 0 | ةراحاونوك لقادي د اًملخ نو وعبملا.:ءااناقرواماظءاك ادنااولاهو) ىلاعتهلوق »* قملاوىدهلا

 1 | كلا. نوضغادسسف ةّرملوأ مكرطف ىذلا لق اند _هعتن منولوةمسف مرو دص فريكن ام اقاخوأ ا ديدحوأأ

 ١ 0021ج شل نارنو :طلوو دمع نوسة ستف كوع دب موناسد رقنوكينأ ىسءلقوذ ىمنولوةدو ومر

 2 | موقلاتاسييش ةنأ ال1 ءو هىفرك ذتاوءنلا ىف مما يشركذب هعتأ م تائهلال | ىفالوثأم 0 امل ىلاعت هنا لعا

 | ثايهلالا ىهو ةعبرالا ل' 8 لاق عقار هلا رادم نأ اريثك انرك ذ ددقو ةمايقلاو ثعبلاوداعملاراكن ا ىف

 1 |اروصدم هنوكب لسو هملع هللا ىل-صهننا لوسر اومصوموةلانااضيأو ردقلاوءاذةااودآعماو تاّومنلاو

 : 1 دوي هنافاناقروام اظعريسيام دع ناسنال انا يعدي هنأ هلَةَءعداسف ىلع ل دءأم هلل نماورك ذفىلقعل ا دساف

 : |تفرلاهئا هر "ىدح اولا لاه للا لّتخم هنوكربر قتل هنعةناود مالكلا انا هاورك دف ناك مالقاع اح

 0 ! لكم ةتبتنملا ,ءازجالا تافرلاو ىلا! مظعلاور دملا تفربأت رئكلاب هتفرا هتفر لوة:كدس نا

 ٌْ | شفخالا لاه عرزلا قاعد هنال تفرلا نيا لاةيواهرسك اذا انشفر روز ماظع تفر لانو سكي وش

 د تانئفلاو ضاضرلاوذا دحلاك مسالا ماطللاو تافرلاو موط# وهفا.مطخ> مطحوهغ توذ يموهفامذر تفر

 ! تةّرفتو ترئادتو ءوايضعأ تفح تاماداناسسنالاّ أ ىهف موقلا ةمشر رقناما ةغاا ولعت امادهف |

 | ماعلا ماع طاتذت ندرلا ىفةسئاملا» ءازحالااما ماعلا »ازسأر اسعءازسالا كلَ طابساف لامهؤايهاوع ف

 | ةيراثلاءازحالاامأو ملاعلاءا ورب طلتخف ةيكاوهلا» ازحالا امأو لاعملا بارتي طلتاعت سس .ارثلا# ازحالاامأو

 ٠ دوم لبي خيو ىرنأ 5 1 يورو اي اب 7 .مافاا رانا طاف

 ١ أ تملتخا ناد ازجالادذهذقنف تانيتزحا م بمص املاعىلاثعتهنوكالساذااما هتردق لاك قو هلل« ْ

 1 ةداعاىلعاردافناك تاكسملا لك عار دام ىاعت هلو انا امو ىلا هنا رع ىف زباسقماي الإ اعلا» 4 د
 ص . حصم حسم
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 ىو لوفي ىذا لو ةرق نمدارمل !اوها ذهن اديد ارث أتبلقلاف رثأ اذيالاوشلان ءاما | '

 0 ا ا ووسسال .سشواماذبلاب ةسوزعتزمةلا توام | ا

 1 مومن 1 دع ياو يميسج ام بل ل يام دمم |

 ظ مك بلاغا افو مهام ناك كلامه نيز ذاق لاموئيلاعلا برق فاخأ فا كنسعى رفات 0

 | ناوأ م كت نر أشر نا مكب ءأمكير كاعت لاف مث مكنم *ىزب ىلا هلوقولا مكّلراج ىفاونسانلا نم مويلا | 0

 ا ادهىلءونوئمؤملا هدا رااىدابعل لقىلاعت هلوقنا رب دقت ىلعن الاماكث امن انا لعاو مكبذ عي اثأ

 رافكن مءاصنالا ةورلا كلب دازملاو مك رباشي نانىيعملاو مم ملا عم باطخ مك :ملعأم ؟.رهلودف ةريدشتلا

 الفكر اظقاحئأالكو مس مطع دمعي لانلسر امو اع مكملع مهطيلست ليسا ازا هاذ ١ كما
 نا (ىاشلالوقلا) الخالاومهاده مها دحهللاءانثناذ مهرفكن مل لعئئثالوةوعدلا تنال غتشاف |||

 اذه: مىدعسالف ةوعدلا تان الا هده نعدودقا!نالكل ذو رافكحل اىداسعا لقوهلوق نمدارألا ا

 ا قل !نيدملا لوبق ىلا م-هعابط ل مو م_مولق بذل ابدس كا ذزيصسل نسما باط؛ اناو طاع ناعضوألا |
 لدقانال كل ذو نس ى *ئاااولوةنىلادامءممموكباورقا نيذلا ىدذابعل لق دان لاف ىلاعت هن تن ظ .

 ٠ دادضالاو ءاكرسشلان عة ءاربلاو دو .اب ىلاعت هنا فضو نا ةرورضا اء هذ تاشيلاو لثالدلا فر ظنلا ْ

 أ هفصو نمنع توما دعنرشنلاو رشا ىلءةردقاانهةدوو دادضالاوءاكَرشلا تأ نم سسحأ |

 لءاملاّن الفال اللامدعت هلطاسلا تهاذملا كل: ىلعاو رمصي نأ مهل جمني ال هنأ مهر رءو كلذ نعزتعلاب | ْ
 ملغ مكبر مهل لاهم 4 ود ىلا تفتل. نأ ىتبني الف ودع ناطم_كاوناطم_ثااوه بصعتلا الا هلشمإ ىلعأ ْ
 ك:ناالا مكبذعفإ رفكلا ىلع مكتيأ أشد ناو ةف :رمملاؤةيادهااو نا عال مكشفو نأ مكعرأش :ةتامكب |

 نيطورخعاؤريضتالثل ل هنو لطابلا ىلهاورعصتالو قالا نيدلا بلطف تاو دهتاق كنعةس اع ةششملا ظ

 ىأالمكو ميلص لانسر أامو لسو هيلع ها ىلص دعاه ماةيدمزمسلاتاريطاوةيدبالا تا داعسلان ءأ

 ١ دنع مهل قفرلاوذدللا راهظاتانماكلاهذ_هلكنمدوستتااو ل وقلاىفموا طاغتالو ملء هال ادة ثنال 0

 | ضرالاو نا ؤمسلا قنعلءأكب 00 و هّدملا لود ديو تلقلاقرئؤي ىذااوهكل ذناهةوعدلا |
 ريبعلعجإ 0 و تاوهس اف نع 0 سس 8 0و

 ب اني وااو ةالتلا هلم وادم بدلا ام لبق ناف قلقا عج 0

 1 لاه ضعد ىل_« نعمدشلا ضءب لسضف هنأر طن للا (لوالا) هوو هيفا ذل ماقلا]| ْ

 | نم هان امر ذو كلملا نم هان 111 ذيل ىلا هنامث [ىظءاكل ناك دو ادنأ ينعي اروزدوادان» وا ظ

 ْ أ هجولاو ) لاب ابال نيدلاولعلاب لبطل !هئم دار 11 كلذ ىل_بةمرك ذىذلا لمضغ: |١نا ىلع اهنسن*' باكا ظ

 | مال اريس خ هم ناو نيسنل متاحا دهم ناروبزلا ىف بدك ىلا عت هنارك ذلاهصمص سلا نا (ىانلا |

 الش ةناف هدم ود# مهو نوال اصل !ىداسع اهثربضرالا نا اة فاد د نمرول راف اشتكد قاو ىلا عت لاه | ظ

 ظ نءةرابءروب ْرلاَّنال هلا ميت ىلع ل دي انههريكتتلا اناق رولا فاست تحسب اوتفاف الو |

 | هبفيوسلانا (ثلاثلا هجوأا) اياك هنوكى لم اكدنأريكستلا عم ناكنف باكل اءانعم ناكيفرونزملا | 5

 | اوناكدوريلاو ثاهبدشلا حارسا ىف دوهيلاىلا نوعسرياوناك لب لدج و رانت له أ اوناك مشب رقرافك نا |
 رماة ىلةروزلا از "ا متهمالك منيع اىلاعتهقا ضقنف ةاروالادعي باك الو ىموم دهب ينال هنانولوق | |[

 موسم سس



 وك

 | نيب ىلاهعت هنالعاو هتتفرعم ىلا ل .سالفالاو فرغ نمعملا تقول كلذ نع ىلانعتدهقناريخأ نا ة.ععسلا
 لع اسهلعاما لامتو ةعاسلا لم دع هنتا نا لانقف-نيعملاهتقون ىلع قلنا نما دحسأ علطبال هنأ نآر رقلاىف '

 ْ نورمسفملا لاهاي رةنو كعح» نأ ىسع لق ىلا«: لاق مرحالفامفخ أ داعأ | هس ؟ةعاسلان لاهور

 ارهظلو ةشس دناقس صرنا دقو ايرقنوكي فيك اولاهتن أف ند ركهنأ را بجااو هلئا نم ىندع

 | هنأ (لوالا)تالوق همفو موعدي مود ىلانعت لاه ئالملفابير ق قاسلا ناكق راممرثك !ىنضما هناك !ًداانلق

 | نملدبلا ىلعامويبصتنا لوقن مت رافكلا عم باطخ هلك د ب الا هذه لبقام نا لل دي رانغكلا عهباطخ
 | لافاكةريخالا ةنتلاوهو مكعمسي ذل ءادنن امىأ مكوعديموبثءبل!نوكينأ ىدع عل اوان رقالوق

 ةرذأ | ماطنعلاو ةيلانلا داسحالا اه أى داش لسفارسان الاقي برق ناكجم نمدانملا داش مو
 ئثىلا عادلا عدب مون ىلاعت لاهو هيب وكنو هنذابو ىلاعت هقلا ةردقب تنك اك ىدوع ةكرشلا ةانزنالاو

 ناالا ةباسالا ىهو هلااعدامغىعادلا قف هقفازؤمهب ات سالاو ن وسمت ىأ: دمع نوت بستف لوقو ركذ د

 نوجرريبج نب دعس لاق دم هلوقو ةيابسالا نم دحتسمو أ ىهف ةةفاوملا بلط ىضطتقت :هءاصتسسالا

 لاهومدمعن و بص سف هل وق ةوهنلدم#و كياص سن ولود» 1و مه ور نع با رثلا نوْضفُس و مهر وق نم

 ةعاطو ممم ةفرع» كلذ ناك د يمصتلاو ميسنل ءاوناج ال مهنا لوقلا :ا دو همجولو هّتعاطو هتفرعع ةداستق

 ىناءهملا لد أ لاهو دخلا مهعفترال نيح اودج نورمسفملا اها دهلف مويلا كلذ ىف كلم هعفت ميكس جلر

 هقسو ىأ هفمسب دريماللا بكر رون امضغءاسىأ هيضغن ءاج لام [عنيدماسن ويصل 3 ىأ» دوم ن ودم .هعلا

 ناكينك ثعبلل مهد ام امنا ىف ةغلامم اذ مر دخاهمأ مهتم لاح هدم ف اكل بحاص لاهو هعم

 0 ::ك ١نا ىلسءهركشنو هللادمت ةلاس ىلا ىهتندس ىأ ل هتان وميزات جاع جي لمع مات ظ

 ديرب سامع نيا لاق اللقالا 'عنمل نا نونطتو لاف مث ديدهتلا ضرعم قرحسس ذي ذهو لمعلا كاذب كنم |

 نمع سد: ةروسىل هلوقهملعلمادلاو تق تقولا كلذ ىف باذعلا تهت ازين اه امااوىلوالا نيتمنل انمي

 تقوس هرقتءانعم نسما لاهتو نيتفنلا ننام ميل ىلا دناع لملق ثا اذه نادم ناطق اندق يه نمانثع»
 دارملا لبقو اين دا فثيللا ةّدم لال ةّدسا ىلا عج رب اذ ف لزت ل ةرخ لابو نكيتت لاين دلام كن 'اكف ثعبلا
 خنربفف مثيل :ةءاورمقةسازانا!فلوخ دلا مه ىعأ ةبقاع تناك ال هنال هماشلا ةصرع ىئمؤثمل لالةتس

 مكوعديمونهلوقاماوا_رقنوك. نأ ىسءهلوق دنء ترافكلاعممالكلان! (ىناشلالوقاا) ةماسقاا
 ممنالني-:مؤملاءقثاللاو» مالكلااذ- هدالزيرئاكلا مالت يشؤلا مبانشو يدم نرديستا

 .لاق-الاز هاظىلاكاؤروهشااوه لواالا لوقأ او مهلا هناا ىلع هنو دم دعو هد محم هلل نو سعه ١

 ظ اودعناالل ناكتاطمشلا نا ممم غزت ن اطخشاا نا نسح أ ىه ىتا ا كوَعي ىداسعل لقو ) ىلاههلوق

 تاومسلا فن ءلعأ كيروالمكو مهلع لال سرأ امو مكب ذه أ شي ناوأ مكجسري شين مكب ل-ءأمكب راثببم
 نالوق«_.فىداعل لقهلوقتاىلءا (اروزدو اذاشننت او ضع قع نيدنلا ضعباتل قد ةاوضرالاو

 ىلاعت لاه نم: هوان صخم نآرقلا تانارغكتض !ىفدانعلا ظفل نال كا ذو نونمؤملا هدارلان ا (لوالا)
 اده تفرعاذاهننا دامعاهب برعشن !ةمع لافو ىدا.ءىف ىل> داف لاهو لوةا!نوعمت- نيذلا ىدامءرمسشدف

 اوغّمالاذانولوةناك ةهل ةهعمناك ول هلوقوهو لرشلالاطن ىف د : ةنمقلاة خخ ارك ذا ىلا عت هنا لود:

 هذه ىف لاه رم لو أ مكس رطف ىذا! لق هلوقوه وداغملا ةعص ىف ةققتلا ةحغا اركذوالسس شرعل | ىذا

 وهو نب سحالا قد رطلان ل ئالدلا كالت او رك ذاف نيفلا خللا ىلعةهلاداربا تدر اذا ىدابعل د «تايلقوةي" الا|
 ةلفع وملاو ةمك هكر ليدسىلا عدأ هلوقةناال !هذهريطتو لاو ثلاباطولطغ ةخغا 4 ةتوكيالأ
 بسلانم ئش هن اطلتخ اول ةححل ارك ذ نال كلذو نسح ؟ىهىلادالا ناكل له اولدا الو ةوتوةنسملا | ْ

 دادزبو ٍل_عرت_هاو دع هللا اومسف هللانو دنمنوعدب نيذلا ١ اوبسنالو لاه اك هل شع مكولباسقل مشلاو |

 | ن_سحالاقدرطلاب بخ ارك ذىلغ راصاثالا عقواذا اما دؤودةا1 لود ءندع وةزفنلالءاكو ب ذغلا |

 ىلاخلا



 'نيذإاكءاوأ هلوقنا (فاشلالوقلاو) ةكالملا:دابعب لاسغتشالا نهىل رأهللاةدابسعب لاغتشالا ناك

 | مالكا اذه قاعتو ضعب ىلع نيمذلا صعب انلضف دلو هلو ةب ىلاعت هللا مه درك ذنيذلاءادنالا مهنوعدلا

 معلاالا ”هل.سولانوغتبي دي الو ىلاعت هللا ال انو دمعي الء ا. 5 الا ا تما جنلان وسال

 :كح.ثولما الامتنان هنيصص ىلع لوقلا اذهبنولث تلا تحاو ىلا هقلاريغاو دعت الف بأ مهبءادنقالاب

 42 الااادلقءاسنأ الاؤث الوهامغاو 2 اللاب قذ الريغاده نا تشن هبادعنوفاخ الفهتانوصعدال

 ِكلدف هنود نمل ىلا مهم لق ن نموىلاعتهلوق هيلع ليلدلاو بنذلا ىلءاومدقاول هللا باذسعنوفاخي

 /سانلا ضعي هرذ ل ناف رذ<ناهقج نمنادارملافارو ذك ناك كبر باذ_ءنا هلوقاما مهب زف

 0 اهوكلهمنعغالا ةيرقنمناو) ىلاعتهلوق *«  هنعرذملا تم ثرحم ةوكنمحرتالو فلولا ظ
 باذعنا لاه ىلاعت هنالعا (اروطسم باكل ا فكل ذناك !ديدش ابا ذعاهوب دعموأ ةمامقاا مون لق

 - ؛ذدتلا ام او الهالا ام ' نيس دا ىلا اهلاس عجري ناو دبالفاوله أ عمد ر قلك نا نيبارو ذحش ناك كب ' ,

 رافكلاىرتن رقي رقنمناوهلوق نمدارملا ل ,ةوَتاَدءلابف ةطاطاااماو توملامف لاا اما لقاشم لاف

 نودديدش باذ_هدو أ كالهالا نمدار 3 وهو ةملكلاب لاصئتسالااما نيم ا دنحأ ايقاع نوكيا ||

 ظ مكه | اذه نا ىل اعت نيب مث يزل طاذخأاو لا ومالا مانغا و ىبسلاب ماء نيلسملا طمل سو مهنا اربكل دق نم كلذ ظ

 ' لسرتن ا ا.ءدمامو) ىلاعت آو «رهاظءانعمواروطم باكا ىف الذ ناكل اذ عقاو هب موز مكح ١

 )ا افيوذعالات ان الان]_ترئامو اهب اواظفةرصيمةقانلادوءاش اونولؤالا !ميزكحج أ الات ا الاي 0

 ' نآرقلاف ةنوماملا ةرحشلاو ساذلل ةأ كفالات وأ ىتااانورلااةلعج امو ص انلاب طاسأ كءرتاكلاتلقذاو

  هعمتأو نكرشا !لوقداسف ىلع لل دل ار كح ذا ىلاعت هنا عا (اريبك اناسغطالا مه ديزرافمهتَودو
 راه !للسو هيلع هن اىل هللا لوسر نم ماودرتقا شد رقرافك نال ذو ةوينلا هل مرك دي هعشأ دمعولاب ١

 هويلطامدا را'نورخ لاهو نولوالا لسرأ امة اناس هن ايالولاولاه مها مهن هللا كح ام ةرهاق ةهلظع تاز هم

 ناك هنأ مءزت كنا اولاف مولا ناريبج نب ديعسن راو ضرالا نم اننارحفن ىتح كل نمو نامولوشب

 | ىلا هتهقا باج اف تازهملا ءذه نم عوشباشت أف ىوملا ىح ناكنض مدونمو علا ترم نم مهتمون كابق ١
 هو>وباو ااَذ تهريسف7 ىو نولزالا اهم بذكن أالا تان الان لسرت نأ اس عنمامو هلوةب ةهبسشلا هذه ن 5

 ذئنيخل مه رك لع رصماوقي لب اهباونمؤد ل عةرهاقلا تازدتملا كلر وطول ىلا عن هنا ىعملا (لوالا)'
 هقلانالزابرغ ةمالا هذه لعل اصةنسالا باذعلازنا ن عصج. |لاصتتسالا نا ذا نيةصتسم نوريسمب

 امو م مبواطم ىلا ىلا. ع هللا مما ام بدس 1 اذ_هلفمهدالوأ نمٌويوأ ن مؤ. سنع مههف نال دعا ىلالعت

 مهل لع نأ لبو. اعهتلا ىل_صلوسرا اولأس كم لهأ نأ سامع نبا ىور ةر ةرهاقلات ا: اردهعملا كل ”رهطظأ

 نم كلذ لبو هراء هقا ىل_صلوسرلا بلاعق ىضارالا 1 :اوءرْزي ئسلابكلا مها ليزي ن اواي هذ ام هلا

 | هللا لص لوسرلا لاقت م-ممكلهأ اورفكنا مهلا طرمش نك كلذ تلغف تءثناىلاعتهنن ال اقف ىلا غ7 هللا |

 ,رهطظتالااباو ملا اذهري_سفتىف (ىناثلا هحولا) دن . الا هذتنغ تازنف مهم فأتت لإ كلذ ديرأال لو هيلع
 | انضيأ اهءاوثم 5 منه وعن ارولفمهل نو داقم حنا وامماونم وي لاهوأر نيذلا مكانآ نال تازمعملا هذه
 اهوع دهاثولمكنااضبأ مكنم هللا لعاب اويكو تازجمأاءدغاو دهاش نيو الانا (كلاثثلا هحولا)

 [ مباولظف رصد ةقانثلادوئانينآ و ىلاسعت لاق ع يكمل اهل عفنال ثيعلاوا ةيءاهراهلا ناكف جي ذكلا |

 هد ' ةضذاو دوءاهاشت ا دقو دوت هنآ لس“ م اولا ىلاذن الانا عملا (لوالا): ثاما همفو

 هللا ىلع كلو خارتقالا لس ىلع ءالؤهاهانت :فدكف لاصئتسالا باذنءا رةصسافاماورغكم م
 لاه يشم أ ةرصممءاّردلا لاه (لوالا) .ناهجو هنفوةريص.مىلاعتةلوق (ىناثلا ثضلا)“ "لاغل
 ||| اهب رص اهلنا ناراسنااهف ىاراضصرا تاذىأُ رصبم (ىناثلا) ائيضمىأ | ارضيمواسعلاو ىلا
 : ل .والظ ىلا يباراظن ةزق 000 لوسرلا اذ قَد ىلء اهب لدتسسب وهذ

5 

 9 ب ع



 هل ١

 ايضحت همس 2 هننهل

 لأ عوز تيذلاوعد' لق) ور 3 .ءانينلا ةروسرتاىف كلذ مجوانرك ذو ىازلا ضي ءاروررز ارت و

 "هل.بولا موي رىلانوغتاب نوعدينيذلا كءاوأ الي 200

 ظ أ هذه نمدوضقملاث ثاملسع ءا (ارود<# ناك ك بر با دعا هيادع نؤفانو هاجر نوجربو برق أ مسج

 ىلا نعت هلل اةداسمعب لغتشن نأ ة له اناس دا نولو قب اوناكن يكرمشملا نا ارك ذ دقو نيكر مشملا ىل_عدرلاةن الإ
 ' ]| ةروصوالا“ :ةهودمعىزذلا كلما كلذلاوذْخحا منغ 0 الملا مهو هللا دابع نم ناب رنا ضعي دبعذ نحف

 ْ اوعدالةلاةفدا الاهد هيف, ماوق نالاعب ىلع متحا ىلاعت هللاو لوألا اذ_هىلءهنداسعباواغأشاو

 معدل انوغد نوع دينيذلا كئاوأ متفص ىف لاه ىلاعت هنالما.ةصالادار ١1 سدلو هنو د نم معز ندا

 هنكتالملا ا وديعاموةنالوقتفاذ_هتيئاذاةثبا مانصالاب قرادال ىلا عت هللا ىلا "هل بولا ءاغّب او 'هلمسولا

 م ماعلا ن ءارقناودبءاموقنأ ل.قواربزعو عيسملا اود. .ء نيذلا يف تازنا مما لئقو موفي -الاهذه تاز

 اك غسضوم لك سا.ءنيب!لاه هن الا هده تلزنف مهتداعب زيكسقم سانا ا كئاوأ قبو نا نمرغناا
 ىذلا وهدوبعملاهلالاناءالؤه بهذم داسف ىلع مت>-|ىلاعت هنا ْثبَذكو هف معز طفل ه-يفدرو ىلا عت هللا 1

 رب ,زعو عيسملاو نيلاوكئالم ا ىشهوامودب عي ىتأا* شالا ءذ هو ةعقتلا لاصار نِضااةفازا لسعر دقي

 اذهلوة.نالئابةاد ةهل [تسيلا نان عطقلا بجرف وذعةنلالبصتت ىلءالورمذل!فشيك ىلعتوردقمال |||
 ليلدلا اب عفنلا ليص#ت ىل_ءالو ا وبس دباس ابو عللدادا م ,اثاليلدلا 8

 لمة الناهيا|نوعتضتاواكرافكل ا كماوأ نا ىرئانال م حاف ناف مك يلد مسد ىح كلدك عال !نا ىلع ش

 نول لاو ديباج الا ل_صتالف_ىلاعت هللا ىلا نوع رض نسما نأاضبأى :رندق كلذا ةضرا ءمانلقةءاجالا

 كءاوأو ةكتالملا نمال ىلاعت هللا نم لمان اعفنلا ليصدقو "رضا ف ثكنة لصا- غاردقلا نا نول
 باول اواني غلءاداافربدَعُدلا اذنه ىلعو ىلا عت هقنأ نمال ةكالملا نم لض< هنا نولو ةياراذكحححلا
 ]| تبالرلاعلا قااشو كتالا | قلاخو هللادا_,« دك الما ناءنيرق. اوناكر فكل نال كلذو لماك عانت لماذلا نا

 ١ هللا ةردق لاك لوقذفاذ هتناذاو م-مءالاس لم كسصأ و مهنم ىوقأو هوب الاا نمزدق أن وك نأو ْ

 ] ىلا ةنسنلابمومردقنا هملع هلا لب «ءاعقتمالو مولعمريغ - *الملا ةر دق لاهو هرلع ق فم مولعتم ىلانعت

 ش نم وأ اص ها ةداسعي لاسغت :ثالا نو كمت أ بجو كاذكت ناك اذاو :رية- ”لملقىلاعت هللا ةردق

 ذخالاو لوه# كاذك دكمئالاا نوكو مولعم ةدامخال اسم هلا نوكشال هك ثالملا ةداسبعب لانغتشالا |
 ةقيرظ باتل اذنه ىفوسهلف ةعاساب او ةنسسلا لهأ نمن رماكص لانا اماو ىلو أ مولسخملاب
 دوحولا ىلامدسغلا نمئشأ جرخشالو ىلانعت هللا ال اد و هال هنأ ىلع ةماعلا ةخل ا نومة. اوهوئرخأ
 ىلاعتهتاالادو عمال ها مالا بوت ىلا ميدلي عفا الم وايخال هنأ كب ادله تزن اذاو ىلا: ع:هتناأل ا

 لال ددسالا +هياع عنشم !هلامفالا دسم دعا انوكحارزو+املممنالةلزتعمال ال هقد د رطل اهذ_هو :

 | ليلدلا:اذسهمهل ميل كلذ نعاوز.عاذاو مسا قاخو ةتامالاوءامحالا ىلعا ها ةردقال ةكئالملان ا ىلع
 ةرامء لوكا اوالي وال ومكشع رضلا فشكن وكلعال هل |وق ةنجص ىلع عا طاقلا لءلدلارك دوعا د وذ

 نوغتي نوع دينيذاا كلو أىلاعت لاه: ع لوح كة كاي ليل

 نوغش هلوقو نيدبابعلا نيممدالا لعف نوع ديهوقءاّرغاا لاه (لؤالا) نالوق هو ”هل.تولا مهم رلا

 ىلا ويعبر بكت الملا نا عازمال هناف ”هلم_سولا ممر نوغتابب نيذونءمللاكماوأن ا انعمو نيدوسعملالءذ

 زعل اننيفو بوم اوناك كل ذكسص ناك اذاو هي اذعنوناذكو هنحر نوب ريوزاضملا عف دو عفا اناا تاطىقهلنا

 | نوج اتحد إلا نالسن الاولاه تاك ىلوأ هن دانمعب ؛لاسغتش الان اكسف ءانغالا ىنغ أ ىلانعتهتلاو ةحالاو

 لاسةءوأ اتاوذادوخولاةيحاوا منا لاقي نااما تكن الملا :الؤه لوةذؤهناذع ند توفئاشو هللا ةسرلا
 ْ نوجا تو هللا دان معاك الملا نان نيفرتعم اوناكوافكملا عسب .-نال لطانلو الاو ع اماوذادوذسولا ةةكمم | ا

 أ ىلا_هتهظلا ىلا املاك ىفراهتاوذ ف نيجاسم دكت الا انوكب لوقلا بجونوهذ فايثلااغاو . هللا |

 ناكجحدت ش ْ
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 ةرصشل اهذ_هىفاوغلت او كلذ ككضض نارقلاىف ةنوعلملا ةرصشأاو ىندملا خل قو سال ةنشالا نآرشاا فا ا

 هذهتناكو يبثال ماعط موقزلا ةرصم نا هلوق ىف نآر ةلاف ةروك ذملا موقزلا ةرصش اهنا اولاه نورك_كالاف 8 ْ

 راق رت 0 مكبحاصم ءزلاه لهجانأ نا (لوالا) نييحو نمد ةرصشلاو زهركذ ىف ةنقفلا +

 |نوكنأاو رع نيح ىلا عت هللا لززناف هنم اوةزتفدب زلاورقلاالا موقزلا ل_عنام ئرعبزلا نبا لاق (ىاشلاو)

 : ااا

 ' ةلودلا متلاولا رأىتلانورلاا:طهامو ريدقتلاو ريخأتلاو يدقتلا ىلعاذهونآرقاا ىف ةنوعلملا

 رخل اهفدلو فدكفرحصتلا لك ًاترانلاوارصثرانلا ف ثاءلوتي مةرابجلاو ساننلااهدوقو لاف ثيح

 / هوجو هضاسنلق رد ,عشلا ءذ_هن عا نارقلا ىف سدا لق ناف تاي الا نيملا لل ةنتق هانلعجانارصمراتلا ىف
 'نوغلم هناراضدور كم ماهط لك لوّةتبرعلا (ىنانثلا)امنواك اي نيذل اراسفكملا نءلدارملا (لفالا) | 8 ظ ا

 ؛ نعةدعممنآرقلا ىف ةنوعلملا ةردهشأ | هذ- هتناك انأف دعا اوه ةغالا لس ىف نعللاّن ا (ثلاشلا

 ىهية ماو ةرهشل ا امهنع هللا ىذر سابعنبا لاق (قاثلا لونلا) هنوعلم تدعمربملاتانفص ع -

  هريسنم نولو ادّءناو سعدإو نا مانملا فرلسو هيلع هقلا ىلصدتنا لوسر ىأرو لافت صاسعلا ىبأ نب مك كيلا | /
 ل_سو هيلعهللا ىلبص هللا لوسر عما وق ةّرفتانل فام هعم هش ىالشدقو رتغو ركيىفا لشاعر رسل ٍْ ١

 "”رهظمم هةرسءا شفايف رع ماو هيلع كل ذدتشاف ملسو هيلعهللا ىل_ هللا لوسرانورب رعمتسهإلا | |

 ' ةلدملا تناك ةصقاا وده يدحاولا لاو لو ةملع خا ىلع قالو يرراشتج مررلاو .مسشن ناك مكس نا ْ 0

 | لروأتلا اذهدك ؤبامودح أ هيل قي لو هش دم هن  الاءذهلابة. نأ الازيفتلا انهدنتة كر | لا

 ةرصشلانا (ثلاثلا لوةلاو) هارت نم د ا ل نق ًاوْلابأهنتا نما ناورملة شاع لوق ١
 | هلال وسر نماوملطاملموقلاّن ا لئاه لاق ناف ارك نيذلا نعل ىلاسعت هلوةل دوبملا نهتارقلا ىفةنوغاسأا
 اونمؤتْلو تزهظولاب:ال اهر اهلا ىف ةطصمال هنأ باجاف ةرهاقلا تار كلان نايتالا لسو «سلع هلغا لص 1

 ةنقتراص ىتاااءورلارك ذيمالكلا اذ_ها قلعت ىأوزب اجريسع كل دو لاصئنتسالا بادع مكملع هنا لن ْ

 ٍْ تازمقملاهذ_هاونلطانمل مما لق ل كن 'اكريدقتل اناق سانا مق تراص ىتلاةرحشلار تس درو سانا

 | هذه عوقوناالاةوبنااى وعد ف قدا لكنا مهاةبريشاهروهطمد_عراصاهروطت ل كنان |[!

 ا ةمسشلا عوقولا ب سراصا مرا كلترك ذ نا ىرئالأ ؛ كلاح فعضا امنسري_هيالو لمن هوبال ةهمسشلا ْ :

 | كل نيم اعامجاىفار وتفالو ل سم أ ىنافعذ تندجو ام تاهيششلا كل: ةَوق ةنامث بولقلا ىف ةيظعلا 1

 ؛ل م ؟قافءْضال وكلا ىفاروتف بو الت ازا :ذهروهظ مدع سس هلصاحلا ةبمسشلااءذه كل ذكف أ
 ار لعأ امىلاعت هنأ فرخ 1بدسركذ هنمدوصقلاو اريبك اناغطالا مه ديزباخ مهةَوْو ىلاعت لاك مرلعأ هلو |
 اذه«هدازاخموقزلا ةرصشنوةرخ الاوادلا فواشمعاوفوخ ءالؤهنال كلذواهوسرتقا ىتلاتازعملا |
 كلك الان أك اذاونامغطلاو ىفلا ىفمويداسقو مهيولق وق ىلعل ديكل ذو ارم _بكانامغطالا في وذل 1

 دانعلا ولولا ىنايدامتالانوداد نالوا او عفا ملاهوحرتقا ىلا تازيعملا كلتمهل هنا ارهظفأ ردت 3

 000 لءأدتناو تاز هقلاو تام الان مهوحرتقاام مسهل هنن ارهظي ال نأ ةمحسحاا ىف بجو كاذك ناك اذاو

 | كيأرأ لاهاشمط تةلخ نا دصسأ لاق سدا الا او دصسقمد الاو دصن هك الملام لق ذاو ).' ىلاعت هلوق
 نافم_منم كه نك بهذا لاق الرلقالا هي رذ نكسسسحال ةمايشاا مول ول ىلا يت سا نعل ” ىلع تَمّرك ى ذل! اذه :

 هنالغا .(لوالا)ءو-ومظنلا ةمضمك ىف (ىوألا هلعسسملا) لتاسسم هدف (اروفومءاّر مواز م س ١

 عج لاح ن انمي هنامز لعأو همن م ةيظع ةنع ف ناك نسر هلع للا ل سهقنا لوسر نارك ذاك لاستأ 1 غ

 ْش (ىلاشلا) سلبا نم ةديدش ةنجم ف ناكهنا ثمدآوهءاسنالا لأ نا ىرتالأ كلذكممنامز لهأ عم ءانبن الا :

 ْ نيرمال ايا ايقاع اوصرتتاو اغاعو 06 مدا لس قالو سدا
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 7” بود
 ا -مسسم دمص نص جاسم تيل صل ه0 35-5 .ميسصسست مع | ممم ل

 ' أت الان ل_سرئامو ىلا عن لاه مث لاطتدقا ماما 0 هبا واط ةنتق نبأ لاقو ميمو ذكش
 05 ظ ناذءنموأ للاب اذعلا ماما بيزذكج ل ادنءاهب فيوضتلا نعضتتوالاة يآ اللقا ونمالا ||

 . ||| دوصقا اريصح فيكف ىدملاقدص ىلءاهبل دتس نأ تان الار اهلا نم مظعالا دوما ل ةنافةرخ الا
 1 |مهفةيارهظا هنأ قلنا عمساذاف هب د . الارهظااذا ةؤسسا!ىدمنا دوصةمل لاا لق فن وضملا فاهزامهاغ نم

 / اور :- لوأف ةزدث* ن نوك:نأر دقو ةزدقم !هخوك نوزؤم ممماالا ةفوتعو أ ةز# يهاب الا كلنا نولعبالا
ْ أركفتلا ىلعمهلمح ىذلا ف وما وشاذن_يقديدشلا ناسّدعلاا وةهسال قدصلا ىلع اهب وأدام م راب

 0 

 0 ظ رع هتاو ءانركسصس ذىذلااذهاغي وذتالا تان"الانل_سرئامو هلوق نم دارملافتازدتملا كل: ىفلّمأتلاو
 ظ ظ ًاهراهلنا ناب لاتهقا باج ود رهاقلات از تللان لو هملع هنقا ىلص هنا لوس راوبلاطال موقلا نأ لغاو
 أ هللاد_:ءنماقالوسر ثنكول هاولوةيثاو همف ن طلاب رافكلا كئاوأ :ًارط انس كل ذر امص ةءطصت سلا

 هللاكؤقا ذه دذعطءابنالا نم ءريغو ىموما بأ كيماها م سرتق !ىتلاتازمعملا هد هلع ثدنا .. ال ىلامهت

 ىعلا (لوالا)نالوقهشضو'سانلا طاح كير نا كلا-:لقذاو لا-ةفهديؤدو هرمصتنر ىلا عت هنا هل نيبو هبلق
 1 ىل-_ءنورد#» المهفكاذاكى الانام و هن هر دقو هتضيق ىف مهكسانلاب ةطبك هن ردو ا نأ

 أر وطظتواننل اسر غل ىتح كي وقنو لري هللوةب ىلاعت هناك دو هةللاو هردقو هناضةءالارزمالان ه صحأ

 (ىاشلالوةلاو) سانا نم كلدعب هنناو ىل_هذ لاه م هول ةي ن1 نيدو مسهت لاح ناسا لافاني د
 ”كانرشذاو عملا نا تحف نيزمومالاه هتف ىلاعت هناوه مميهتنا ةطاساو دك مله سانا درا نا

 ظ تولويو عملا مزيسىلاعتةلوق ءريظنو مباع كلو درهظيو مهرهشيو مهبلغي هنأ عجب دك لها طاسأ هلأ نان
 | هع وق ةونء هنن اريخكام لك ناكامل شالا طاحأ وق ىلا نورمش و نو.اغساو 0 نيذلل لم لاقو ربدملا
 فعال هنآ ىورو سانتا طاح لاف مرجالقعق ةاولاكراتعالا اذه نءناكسهن عوقولا يحاؤوهن

 | كلكساىلا جهال لوقيو وعدي ناكركبىبأ عم يرعلا فلو هيلع قا يصدق اوس رديمولنا-ةدرفلا

 لات لان,نرلا ولو عا زييسلوقيو سانالا ضر حودلا هسلعو جر رخ ع 2 ىل ل دعوو ل د_يء

 مايمللاىف ادم ىرأ هلنانا (لوألا) لاوقأ انورلا ء_د ىو سال ةنمقالاا تررأىلاانؤرلااناةحامو

 عرصماذه لوت.ذخ أ مثموقلا عراصمىلار امن أ ىنأكس هتاولاهردي امدرو نيخ شد رقزافك عراصم

 هلال وسر دءوامب نولوعت سا وناكو دي رض هان وراولعس كلذ سد رق تءمسالف نالفعرصماذ_هنالف
 هءاصضعأ كلذي ربخأو كم لخدي هنأاهآ رىاءابؤردارملان ١ (ىناثلا لوقلاو) ملسوهيلعهتتاىلءأ

 اقيدرانرحادت سبل أركي ىلالربع لاهو مولا ضعبل نق كل ذ ناك ةسدخلا ماعم ارا تنبلا نع عنمالإف
 ةئسسلا ءذلهىف كلذ لعفنانا ريخ لهما رك ولأ لاَقذ ه,بفوطنو تبلا ل دئانا لو هيلع هللا لص هنا

 قل اان ؤرلاهلوشر هللا ق دصد قا ىلاعت هنثا لن أو اهلخ د لمةملا ماعل !اجاملف ىرخ أ ة:بىف كل ذل هفاسف

 فيعضلاؤ#!!!ذهوناتنندمناةءقاولاناناهو ةمكمةرولاهذهاولا هش نماوةل!سيذه ىلءاوضرتعا
 .  | لاق (ثلاثلا لوقااؤ) ةكمقاهلوص-دءالف مانملا ىف امه قرامأ ناشن دمنيتعقا ولا نيتاهزال

 ش ادهو كل ذ مماسسف ةدرقا اوزرئهريم ىلع دوز .ةسسأ راسو هيلعمت ا ىلص هلا لوسر ىأر بيلا نيديعس

 ىله هننال وسر نأك أمو ةدكمامي . الا هذه نال هف دئاعروك ذملا لاكش الاوءاطعة باور ف ساب ءنب ا لوق

 ةيمأونهلو ادت اريدنمةلإ ولا ١ هلت أةكعىرب نأ دعسسال هنابهتع باك نا نكمورينم ”دكعلسنو هماعهللا

 اوفانخاوا 'رمدالا هلل ىلا سعت هنا« ارأام اهدا رملاّنانب رمسفملاراك !لوقوهو مدالاودو (عبارلا لوتقلاو)
 اب ؤروة بؤر ىاسعب تدار ل امي ةغالاىفابؤرلاو ةنوراانييقرفالنوراكسالا لاف ارورلا هذذه ىتعميف

 ءانرّرقام ىلع لطانف.عض لولا اذهو مانملا ىف تلم امناارسالا ةصقنا ىلع لدي اذ_هنولقالا لاف
 هوب ذكارسالا ةصق مهل رك ذا مالا او ةالصلا هملع هنا هانعم ساسالا ةنتقالا هلوتو ةروسلا هذه لوأىف

 ةريشلاوىلا.هتلاق من انام اٌناكِببسلا اذ_افاناعانوصاخملادادزاو هب نم آن اكنمم ريسثك هب رفكو

 هنوعاملا



 عيه

 1 فرع هنأ (ثااملا ١) مزعلا عض هلثم نونو كي كيءدالوأ نإ رخاطلا للاقفامزعهل دورة مدآىلا سوسو 1

 فرعو ةكلمةباقعةؤقو ةيناطسش ةدم_هو :وقو ةدضغ ةعبس ةوقو 5 داووش ةدمج وق نم بكه هنأ :

 لأ نؤقلا نامت ةقلللا لوأىف ةلوتسملاىهنوكت ةسمهولاو ةيشغلاو ة اوهشلا نعأةثالثلا ىوقلا نا
 لبا ءرك دام تاكشلل ذكرمالا ناك ةورضإلا رخآى لمكتامناةلقعلا

 7 يح امل ىلا مهنا لعاواضزال نم

 هامات“ حلا ش.ةنوه ىذلا باهذلا نم سدل اهو بهذا 4لاهتىلاعت هنأ هس: نع ىع بالذ نم لن

 م ازح عهج نافم مشم تاما ن نكلاع من هبلا مالا ضيوفتو ةدتلا دوصقملا هتتخا ىذلاكنأشلض ما

 ناف ساسماللوةتنأ :ا ملا فكل ناف بهذاف ماللاوةآل_سلاهءاع ىموم لوةهريظتواروفوت» ءازوج ْ
 || ان: كاع ” نه هلوق ىل اا.عج ارريمضلا اذه نوكملا روذومءازج مه وا رج هج ناف لاقي نالوالا سل لبق

 م فاز لبق بئا. غلا ىلع بطال باغم مقازحو مهؤارح عه نافربدقتلا (لوالا)» وجو هم
 هماع هنت ا ىلص هنأ (ثاانثل او) تانغ: ءاالا هد رط ىلع نم "اغلا عم باطلنا اذه نوكيتأ زو (قاناوز

 سدلب ال لص مذ دو ةمصعم لكف ةمامقلا م ول ىلا اهم لمع نمر زوواهرزو هدا غف ةئيس ةنس نس نم لاق 0

 ا

 لاف ع سلب اوه ديعولاب بطال اراص ىصاعملا لك ىف لهالاوه سيلب ناك امل* ماعلا كل درزو لثم ]|
 | روم رونومو4ذ ةرفوا رووا هير لمع طلاء! طيس تت ياريت ل

 ٌْ زيعز لاق |
 : ارغب لاس ارفد كلو ةكمزاللاو حد عشلا قدا نمو هرشو « هصرءنوذ نم. فوردملا لع ن هوأ

 اروذومءازح عملا نوكي ىناشلا ىلءوارفوماروفو هءازج عملا نوكي لو الا ريدة ىلعفر ةاووهذاروذو |

 ممملع باج أو كدوصد مهتم تعطتسا نمززةةساو )ىلاعت هلوق :« ردضملا ىلعءازجهلوق بصّاو ارفاو | ”

 سدا ىدايع تاارورغالان اطء_كلام_هدعبامو ,به دعودالو الاول اومالا فمهكراشو كل روكا

 لجال ةما.ةلا مون ىلا لاهمالا هلا نم بلطامل سلب! ناملعا (الد كوكب رب ىكححو ناطاسم-ملءع لإ

 (اهذان و) ةتاامزهكتلومأ ءاشعمو به ذاهلرق .(اهلرتأ) .ءايشأ رك ذىلاعت هتلاف مدآ ةيرذ نع نأ
 ءواعدهنوصو هددضساو هنعزاؤ أ هز ةتساو فول ءزفأ ل ايكو صو مهنم تعطتس هسأ ع نءززفتساو ىلاعتهلوق |

 لاق : كدي دهتلا |: ه صال ا ةْغص عمو بعلل اووهلال اوءان غلا كتودب دارأ ليقو ىلاعت هنئاًةء._دعمىلا | ا

 ((لقالا) هوجو باجأو هلو ىف ذو كلدرو كادخم هيلع باجأو (اهثلاثو) كب لزتيام ىرتسف كده دهجا |
 ْ لا نشل نسا .باجلإو هيلغلا اهلا يسال اواغاعرد جاب ىمأأ يعد بلا نما ْ

 هيلع نونبعي م نيدطبت ا همي هج (ثلاسثا) ل ودخل هلع ياذا
 هلوقف عملا ه- ءاععجو "ردا ادعو اذا لحرلا ىلع لجرلا ب ا "يار ءالا نبا نء باعت ىور (عيارلاو) ١

 هءاعر د ام لك مهيلع عسا حاحرلا لوق ىل لغو كلسرو كال. ع مويلع هدء| اًرذلالوق ىلع ءانعم مهيلع ناجأو |

 : تايذج معلن ءأو هو هب باهلربك وايام رنا هلوقىفءاماانزوكتو كدباكم ند أ

 ٍ اضن أ اذهو ةلبرو هلم مهما وعا ىلع نيعةسرهن "كف وذحم لوقا اذه ىلء بال الا لوعءفمو كِل رو | د

 :لاه هنأ س انسع نما ع نءىنل اونأ ىورف ليجرلاو ليكن اريسف:ىاوهناتخاو "ىلإ ارعالا نبالوق نم برشب

 نئابو بكيل هين لخ ديوهدوةججو نمدلي:أ لمح نف وهف ىلاسعت هللا ةيسمعم ىف ل جاروأ بكارلك ١

 [| (قانلا لوقا او) ةيصعملا ىلا« اعدلا ىف هكراشش نم لكملجرو هل .خريدقتالا اذه ىلع نىلاعت هللا ةيصعم ىف |

 دا راانا (ثاانلا لوغلاو) اجو وطوال 217 ليال نوكين أل قي |

 || لع عق:لمهلاو برقآهجولا ادهو كال رو كلا ةعانتت سمالا ىف دا لجرلا ل رقتا# لجل رض نم |
 لوالا١ذههدا رملاو ةصاخ سارفالا ىلع عمت دقو ىكر اهنا لمخا مالو ةالضا هيلع لاق ناشر 2

 كابرو داع ع رعاك وابوك ب'ارميس « باسر تدو اولها جار عجب لبرلاو أ ا
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 6 ,1؟ +1 نق

 || || هلوقبمسهفمواملىلاعت هنا (ثلاثلاو) قلغلل ةيظع ةضعو ةعدق ةيلب هذهفرغكبلا ف لوخدلاو ناميالا نم
 8 هلي”ر د نكن ال س ءابالوقوهو نأ. .غطلأ ادهلوصطبسلاو هام نيب اريك ن ا.غاالا مهدي ران | د

 :لثسملا) ملظنلا :.فيكىف مالكل اوهاذهفمدآو سيلب ا ةدق ىلاعت هللارك ذ دولا اذه لج الفالملقالا ظ
 ةروسا !هذهورخغاو فارعالاو ةرّةبل!ىهو ةعيسروسىف ىلاغت هللا اهرك" ذدق ةصةلاءذهن العا (ةيناثلا |

 ةداعالا ىف :دئافالفرخلاو فارعالاو ةرقبلا ىف متقتدقا يف ىصقتسملا مالكتلاو صو هطو فوكَلاو

 عيجمهأ مدالدومسلا نيرومألاّتأفاوفاتخا (ىوالا هلئسسملا) لئاسملا ضءبديدعتب سأبالو | ظ
 رخآىفىلا عن ةلوقناالا مومعل دف ةححمالملا ظفلرهاطف صرمضلا ىلع ضرالا هكئ الم مأدك: الملا 1

 1 موهعلا اذه نع تاوعسلا ةكتالم ب ورخ يجوب نو دس هلو تاوهسل اةكمئالم ةفد ىف فا ارعالا ةروس

 7 مدكاف لالا ريدقتلا ىلعو ة.تل او ضرالا ىلع ةبيذا عضو ةدصس ا هذه نمدارملانا ) :اقلاةلكسملا) |

 3 000 :هلبق ناك مداوىلاءت هلل اوه ل دووعسملا ناك لايوأ هل دول اود ناك | ْ

 له (ةعبارلا هلكسملا) هلوانت ف.كدودصسلا,ةك.ئالملا عاف دك.ئالاان ءنكي ل ناو ال مأ هك الملا نموه |
 || اودهستكتالملا (ةسماخلا لدتا تق تدولا كلذ فرفك امنا اةيو مالا لزتأ ن ءارفاك سدلب أ ناك

 : هلوةوه أ دوصسلا نم عانمم الا ف سلبا ةهمش (ةسداسلا لَم لا) كلذ دعبوأ هنا تلك املوا٠ نءمد 2

 ظ هنأ الا هيرباف راع ناكنم داب !نا ىلع تان" <الا هذه تاد (ةعباسلا هل ملا) ٠ رغوااطقتلل نش ظ

 ا ببسام( ةنماثلا 'هلعسملا) ةتبلا هللا فرعام لاهو ركت نم م.ئمو دسك اوريكم! بيسر غكلا ىف عقو ْ
 | ب ال ا ذاع ىف ىكحس ىل عت هنا لوةنفرب فنا ىلا عجرتلو ب ةسوسولا قاكلا ىلع هطمل ستو سلبا لاهه ا

 3 يحفل ااوهو مد"ال دس مل هنأو هف له ءلااما لولا ن«نيعونو لهل نهاد او اعون شاب نع
 ى-ه؟ماهفتسااذ_هوانيط تقلخن نادصمأ أهلوق ام-ارتاف لوقا نم ناغ رئلاامأو سيلباالااو دصتف

 ٠ هىحأ لوةعل ىف عبتب فرشالاو هنم فرشأانا نوكأ ن ابجوذ لد أن مقرشأ ىلصأت اهانه ءراكذالا ا

 الا ءانمم ثَيأراهلوق حاجزلا لاه ىلع تمّزكىذلا اذه كَأرأهلوق همالكن م(ىناثلا عوئلاو) ىندال | ةمدخم ظ
 5 هوجو هنف"ىل_ءثءركئذا!اذههلوتو ماسعتالا روس ةماكلا هذ ءري_ف:ىفانيصقتسا دقو فربخأ | ظ

 ألا هنوكل الكل ار ضتخا م هنم ريخانأو ”ىلع هتلضذ ل ”ىل_ءهتلظن ىذلا اذه نع ريش ا ءانعم (لوالا)

 هريدشتريسخ هتلص عم ىذلاو ماهفتسالا ف رح هنع فو ذم أ دئبم اذه لاقي نأ نكع (ىفاثلا) اموههم

 نال ماهفتسالا فرح ف ذحامتاو راةكسالاورا+هتسالا حو ىلع كإذو “ىلع هتم 2 ىذلااذهأ فريخ ا ْ
 فاكلا نال تيأرأ لو ءفماذ_هنوكي نأ (تلاشلا هحولاو) ةراركت نع قغأكَت ار ةلوقىفهونمح | ْ

 تتم ركىذلا اذه تلعوأ ترسب أ راكنالاو يبءعتلا هسو ىلع لاق هنأ كاهل لحشالو ب اطمن ادرس تءاج |

 ىلاهت لاه مث ةماكلا هده ةقمةحوه اذه "ىلعهمو 55 النأ ب ناكل هتلعوأ هترمص أ وأ عع“ ىل-ع |

 نئارنشكن ارق (لوالا) ثحايم هءضوالدلقالاهّ : رد نكس ال ةماسقلا مزن ىلا ىترخ أ نأل هنغاناكح | ل

 فذحلان قاسكلاوةزجو صاع نباو مداعأر ةو فقولاو لصولا ف ءاسلا تاسءثابةمامقلا مونىلا ئترشأ |
 ةرامع هللا(اههدحأ)نالوق ةلانتءالاف (ىناثلا ثخلا)فةولا نود ل دولا ىف هتاسثان ورعوأو عفانو |

 دا للا كاد ةلكلإ هذ أو ءاصتتسااذا لامن منال دس :ءامنالف كنت لاب كلاب ذخ الا نعأ

 انهكتس ىف ل_ءج اذا اه كح ن< هب ادلا كس برعلا لق نم ها (ىناشلاو ) ةيلكلامهلك اذا عرزلا | زلا |

 ه«سرف سزافلا كال اك م_هكلع هن" اككنحلا نملابعتفا ذل انتحال ل سوي لاف هباهدوقيال.بلفسالا |

 ىداعملا ىلا ممندوقالىفاثل!لوقلا ىلءوءاوغالابم ملضأ خالدا " الا نعم لوالا لولا ىلعف همادلل |[

 سدا ىدايعنا هلوقىف ىلابعت هللا مهر ذنيذل امه الءلقالاهلوق( ثااثلا ثحأا) اهله ةيادلا داقتاك

 (لوالا ( .٠ و هيفاشلق مدآدي ”ردب قداصل انطلا | ك_ه سلم ناع فكس لف ناف ناطملس مهياع كَ ١

 هنأ ا يفلا) نايتس 41/ابلا ل نما ات لاق اةرارلا اييالملا ف 1

 سس ةييجيببيسلي 859895959

 ميس ع سرس سم

 سرسر



 اعلن ةمعط امادتع تريضتحا دشرلا نال قو هدم لكأب هناف مد[ نباالا همفي لك يئن لكلاه مدآىءاشمّرك | ا ْ

 .(اهتماغو) بالا اذه كلاب دوما دحاولا لاش لا اذه نكساؤرغشل اداوس ةهبلس ايضا قوف قش مت | ظ

 ١ 9 0 3« 2 محرم ب .٠ د6 2. 2005-- د /

 -صسم مس اممم سال ع سس اخخصلا | رممصم ١ ١ 2 ص سس سس ني صو تم هوم عسل م سم سس ملا 1 حج سا سوم سم يح سمسا سس سس ٠ حسم سس مسمع

 | ةلدو ىلغل|ملاعلا فةدوجو ملا سوفنلا فزششأ ةيئاسثالا سفنلافثدبلاو سفنلا نم بكسرهوج |[
 || سفماا نا هبل اشنالا نسفنلا ىف 'لسضفل هذ هريرق:و ىلا لاعلا فةدوجوملا مانسالا فرشأ

 ةشضا_ك4لاناتوقاهاةمشاودمحلا سفئلاودءاوتلاووغلاوءاذ_ الا ىهو ثالث ةءبلصالااهاوق ةضانالا

 ساو داونااو ولا رءاذدغالا ىنعأ ةسيناىوقلاهذ_هذراشخ الارتدك راو ةنطابوأ ةرهاط تناكءا وسأ

 دكردملا"ةلقانعلاهْوَدلا ىغو ى رخأ هرفي ةصتغ ةنناسنالا سفالا نام ةساسثالا نئفنلل "لإ مام ةكراساو د ١

نهامغاذجالاو حاورالا نم هللا تاهو اذ ماسسقاب طع ؤ هال او قاما ىملاعرا -أ ىلع 1
 "َنَمَةْوَقلا هدهؤ 

 كلنىلال ضغلاز فشل! ىف اهاةء_بالةوقلاهذنهف ةنهلال ادّرلاحاورالاو ةنسدقلارهاولسا ميقات

 |'سوفتل!فزشأ ةيلاسذالا رضثلا نار هظ كلذ كالا ناكساذاو ةئاودجلاو ةيتاسنلا ةسانا ىوقلا ||
 ل 15 ةدددلا ىئ ولات اناضقت و ةماةما دوق الئاضفف رعت ناتدرأ نإ ام ملاعلا اذهىةد وحوأ 1 |[

 داو هلوق اذ معهقنا ىقر سان عنيا نعنارومزنب نوعم ىور .(اغ دجأ )ءايشأاو ردو لئاضفلا نما]

 عباض أ مهلاناهس م دآ قب انمّركدقلو ىلاعت هلوق ىفْك 3 نعريسغتتلا ىفءاس لل اقف ف سوي ون هدنعو قعالملاب ||

 فرع نم نا مالكا قيشتوزيبفلاو قاطننايئلاصضلا لاق (ابينانأو) هعباصأب لك أو قعالملا رفا هبتولك أيا

 كلتانغربغ فيرعت نعزمهت امن افةذلوأ ل أ[ تتطاب ف لص اذا هناف ناسفالا ىوتاناوماسا هل لاحو هذ ]|
 فقوو هفرءام لكءريغ في: رعن هنكمب هنافناسنالاوهث(قاسشلا مقااامأو) .امفاوامانافيرعتلاوحالا |
 نأ رهط نابنلا اذهيواقطان هن ركب, دارااود في رعتلا نم ع ونلااذه لعاردام هن وكف هيطاسأو هيلع | |

 هثكم هناف نادال قد رطد هبلقىف أم هرتغ تشي رعت نءز ع ناو هلال .فىصولا اذه ىف لب اد س رخالاناسنالا |||

 أ ةردقالف“ للف تاع رعت ىلعر دق ناو هنالءاغتمل اه دل ديالوامهرمغو هناا !قيرطدو ةراشالا قي راب كلذ ٌْ ٍْإ

 اذهتالاعاو ةضانقلادادتمايءاطء لاف (اهتلاثو) مانقلاو لاكتلا لبس ىلع لاوجالا عمجب في رعت ىلع
 عم ةماقلا لوطؤهو طرش هش طرت_ثي نأ ىتش ل ينانالا ةماق نملوط راكم الا نال ماتريغمالكلا ||
 هءلع قل ءاذأاو ةرؤدماأ سوه ناس لاه (اهعبا ر د١ ةيك راغا وة..سأسا ىوقأ ا و ملمع :ّوماالاكتسا ّْ

 :نيقلانللا ندا هللا ك رايت: لاق ناسمنالا ةقلخ ىلا بغت هظارك ذاملو روض نسح اف كرو هو ىلإ عتهلوق |
 كلذي ظاعأ غراةشالا هاوس نضادنلا كل ذب طاس أ مث نمعلا نا دارو لا كاذب طاحأ من٠ ادوس ةقديللا قلنا نيعلاودوناننالاءاضعأ نم ادحاواوض عل مأتف تاشناو ةغبص هللا نم نبأ ن و هللا ةمغبيسص لاهو |
 | ةعلاض ام داوسلا كل ةقوذ ناش منيح | داون فلا ضان قو فقامت نافجالا ضاي داوسلا ||

 | ناشالا ردن ىذلالءاانابانلأ اذه مالكلا قمح طاش هنزا اننا ىد الا تاما ركنممهضعب لاق | ؛
 | ناعتداو قاثلا ناسفالاءاحو ناك لاى هعدو والعن اسنالا طبنتسا اذاامأ الملقن وكم هطابنتسا نع

 ةريثك تحابمرخأتم لكمشيو نوبقاغ نولازيال مئرخأ ا هسفندنع نمهدلا منو باكلا كاذب ١
 | ةعرمشاابااسطملا رةلقعلاثساملا توتا وف زا لاول ئاضفلا تن وقو مولعلا ت راك نيم دمي غن ع لا |
 أهذهاو ةينكلاو املا ةلسا بالف أيالت انلا اذ-هناموأعم وتاءابلا ل .كسي أو ناناغلا ئمدأىلا !

 | ماسجأ ا (اهسداسو) معيالامتاشنالا ل رهلابرءدىذلا مركألا كير أرق ىلا_هتناعتةلماكلاةلذغلا ١
 تسع سيعمل

 0 ار 31-4

 . [|| علطيىذلاوهو هئابربك<وضاسهيف قرسشرو ىلاصت هللا ةفرعمرونا مف لتي ىتاا ىهو ىهاك ءاماشالا قئاسشنم ||

 ال عونلا اذ_همدآ ٌىئبانمركد قلو ىلاعت هلوقري_سغت اوك ذات انو س.فملاف لاعلا اذه ماسح [رشأ ١ ا

 | (لوالا مسقالامأ) فيرعتلا اذه ىلعردةيوأءىثااكاذيافراع هنوكمريغ في رغت نعزعن نااماهاميش |

 7 ولا رمق هنأ ارهطظد انه نم هل أرق

 ى َدانم لوقلط_ قهدهلبق | 0 2 .0 ١
 ءاسالا ءصرعسفتلا لكهدمأت نأ || / : ١ 1 اهون ردع لان هانرك اناف ضرالاو تاوعا رونقا ىلا.هتهلوقريس سة: ىف ناكل اذهيىف ءائنتك اما 1
 ص ةلاق كام 0 يو ال فاسنالاندنلاناناياماو:داعالاف :دئافالف ة.سلا ةوقلانم ىلعأو لجأ ةيلقعلاةوقلاتاتاببف || ١



0 
 تو ل

 7 فق واي دس اذاف دولا لال دريرق: مب ركلا بالا اذ هيف مظعالادو هلا نارك ذدقو

 تاما الا نم ةِطِيذَت_بملاءو-ولا انههروك ذملاو دولا لئالدركذ يل اهذعي مالكل اداع لوسغا ١ نم
 1 ىتزب ىذلا قرارت رمزرملا بز ل مدكللا كر ةسغك (لوالاعوالاف) رهلا بوكر لاوأ ىف

 ا 5 ا ىلا ناب نم ةماضن فوقفت كا ذاتك ذ دقو لاس دسبالا“" ئشاا قوسءاجزالاورهلا ىف كإذلام ك1

 ١ 35 ا هلوقىف باطل اواب عر مكيناك هنا ةرامضلا بلط ىف هل ضف نما وغم ولات

 ١" ]| هلوت(ىاثلاعونااو) اهلاصمواي دللا عفان. ةجحرلا نمدارملاو لكلا قس يف ماعمبكي ناك هنا هلق ىفو مكبر
 ١" ]| دارملاوءاناال انوع دتنم لبض قرغلا فوك ديدشلاا فوخللا ريشا! نمدارملاو رصلا ىف ”رضلامكسءاذاو
 ١ || ىلاعتهقاىلا ع”رضتيامناو كافلاو كام اورّمقلاو سعشلاو ميصلا ىلا عرض الة لال اكل ىف ناسسنالا نا
 ]| منا اروفكناتالا ناكو ضالخالاو نامعالا نع مص ةرءالا ىلا, كب رخو رصلاو قرذلا نمك [ن الف
 8 عونلاو) هريغب كسَعن و هنع ضرءب ةارلاوءاخزلا دنعو هةجرو لذ: كبع_ةذ-ث١ادنعنا بهسب هلل |

 17 .نثلا ف ئذلا لوخ دوه فوهناو فهلا ثيل لاقربلا بنا مك ؛فساق نأ ءافأ هلو : (ثااثلا

 | سوشلاتةسخو ءاملا ةريثاغ ىا ةنساخ ءاملا نمنيعو سأرلا ىفناهت دس تل هو ةنقسانم لاقي

 ٌْ |يئاح ىف مكسفن ئأربلا بناعم ف نأ هوةنر حف كخدوا باج تهتيتءقواما اكو تبيض ا ىأ

 | 6 هناىلاءتهتتاريخاف بناجربلاو بتاجوهفىلوالا هي الا فرصلا ركذ هنالرلا باج لاه او ضرالاوهو ويلا

 ! فدقناناامماملا تحك سف غل ق ةرغااف ضرالا فمه غب نأ ىلعاضد ًارداقو وفءانأا ىف مهسغي نأ لءر دف

 1 مها الفرص لوه نم فتاك مما والا هب , الاىفرك دىلاعت هنا مالكساارب ردثو بارتلا تت بيغ

 / 01د لرد لامن نر لره رم أى كلا هلا لوه نم متو م كنا به لامفاو:ءأهنم

 |قوفل!بناج نماماو ف نابف بحتل' بنا نءاما ,قوغلا باج نموأ تعتلا بناج نمربلا تاف [مكملع
 َ ىلاعت هللا ىلاالا نوعةرضالاكف م لع لد رنوأ هلوق نمدار ااوهو مهيلعةراخلا ةاطمام

 |لاقيم رلا ةغالا ف بصحلا ىتءمو لاوحالا لك قءيلاالا اوعرض النأ بح كل ذكفرصلا بوكر دنع
/ 

 سادسا

١ 

| 1 

 1 | لوث عمو اهف نولي ىأ مهب بصح ىلاعثلوق هنمو ىيراابدملاوتيمراذاابهح بدحأ ت ثتاصدح

 |بامسلاو بصاحءامصالاو بارتلا لمه ىتلا عب رال لاسقيو ةراعتت مهممرب ىأ مهيصخت اناذع ىًاسيصاح
 ْ *ام_صد «بف ىذلا بارتلا بصاسلا حاجزلا لاوو ا .ءراهعب امر هال ايصاح ىب ميبلا دريل او لئلا جرب ىذلا

 ْ ارصاناودتال نعيالتكو م تسل اودال هوقو ماتا و نيالا ىلفءامصأ-ا وذا ده ىلءبدانحلاو

 ٠ ظ مكتلع ل سرق هاوقو ىرخ أ ةراترصلا ف ىأ همت كد نا معا مآ لاف مث هقا ب اذعنم ءمكنودنو رص,

 فصاةلاوةذ ثدرسكحاد ا انةدق هفصقت ىلا فدصقلاستي رمءاكلا فصاقا اع. رلا نماسةصاق

 مترفكامع مكقرغتفهاوقو مهقرغتو كلذلا فصقت دي دشاح رانههدارأورصشلار دكست ىلا رلا نه

 مكب لزتامراك_:ابانعبت نءاوددتال ىأ حاج زلا لاق اعد -- ودوتالغ مرغكب سب ىأل

 فاه ندرك مز 0 ظافلا ىلع "لوما الاو د هناملعاو عيان ' عت عسي مكشع هفرمهي نآب

 ' نوقابلاونوتلانة سهلا هذه عمجورعوب أ وريدثك نبا رت مكر خاف لسرتت كد معتوأ ل_هرتوأ

 نال فنونلانأرقنمو م احنا ءاناالاهلوقوهو بئاغلا د_اولا ىل_ءهل فام تالف ١اسنلانأ رقنكءاملا

 ءانلعحو*اسدق هنأ ىرتالأ دجاو ىعملاناللهسوخو ضعن : نم هب دعن عقاب دقمالكلان هرصأ اذه

 ْ نم لمس نزوح انه هكلذكو دارفالا ىلا عملا نم لةةاف ال كو فود نماودختنالا لد» ار !ىءلىره

 مهانلمو مدا ىئانمركدقأو) ىلاهتهلوق « ملعأ هلل وزنا لكل اود او ىنعملاو باطلا ىلا ةسغلا

 9 , الازد نءمدودقمللان العا (المضفن انقل ن نمرثك ىلع مءاينظي تامشلا نم خانقزرور مااوربا ا ىف

 هريغ ىلع ناسنالا لضف اهب ىلا* ايشالا ىعو نابسنالا ىلع كاست هلنارعن ن مة4ءفر "لج ىرخأ ةمعنزك ذ

 01 ال بارع ادم دى باسر دقلو لري (لوالاعونلا) عاونأةعيرأ#ا الامرنه لاصق قا رك ذو

 رو



00 

 || زي ىذلا مكيرأ رقفامهلبق امر قا لاسة فذ ال هذ #ه ن عىل بر هل[ دف سابغ نبا ىلا نولا له نمر غنءاج
 وهذنياعو ىأردق ىتلا مال اءذهىف ىعأ نكن م سا.عنب!لاهال ضف:هاوت ىلارصأ! ىف ئلذلا مكسحا
 مالا ىلا ةراشا هده ىف هلوةفةحولا اد ه نعو المس ل ضاو ىعانياس لوريل ىجا رج الاه ىف

 اين دلا ىف ناك م لاف سامع نبا نع لادضأا نع قور وأ ىور «(اهنانو) .ةمد3211تان الا ىفةر وكذملا

 أن ءوهفباودلاو ساننلاو لابطاوراصااو ضرالاو ناووسلا قلن ىف قر دق نه ىرباسع ىبعأ
 ىلا ةراش ا هذ ده ىف ناك هلوةف هجولا اذيسه ىلءو هيلا لم هت نعد.عب و البس مل ضاو ىعأ ةرخ الا
 ىنوكين أف لئالدلاو مالا ءذه ةفرعمنع بالا ىعأأ ا مدل ىف ناكن هدارملاف نياوتلا نيذه ىلءوابن ذلا

 نسما لاف (اهتئايوز ادلا فل هج ْنيتراا ىف ىمعلاف ىلداةرخس الا لاو أ ةفرعءنعتاةلا ىعأة ريالا ||
 ل.قتالترختالا و هيو لقتاسث دلا ىف هنالالسلضأو ىع أ ةرتالا فووهارناكالاضان لا فتاك م أ
 هنا (اهءارو سما كلذ ىلا ىدتبمال ةرخ الا زو تاذ "الا باوبأ نع صاختلا ىلا ىدت جان دل ىفوهتب ول |

 ىمعلا هم دارمل ان اكف ةرورمضلاب هللا نوفر عب ةرع الا ىل »أ نال نتا ىل_ علا ىلع ىناثلا معلا لب نكميالا
 قارط نعوعأ ةرخءالا قو هفهللا ةسفرعم نع نعأ ابن دا !مل-» ىف نا كحص نمو ىأ ةسناسا قيرط نع

 مصرح دش مها ةل احلا هذ ه«تاصحامنا اس دلا ف باقا!ىعمواىل-ه- نيذلا نا (اهسءاعو) ةئللا

 ىلعم م رمسس لانه مظعتو ةرخن الا ىفدا درت ة .ةرلاه ذهن ماسر اما ذل موب اه تبا اسن دما ليست ىلع ألا
 || ود لادن ةمظعةرس-و :ديدشةلطظ ىف نوقف ىلايعت هللا ةسفرعمراونا نمئثم هءم سداو اندلا تاوذأأا

 يدل هذه ىف ناكنشرمصبلاو يلا ىع ىل_ءىفاسثا ا ىمعلا لم نا (قاشاالوآلا) ىمعانءدارملا |

 ىتريشح تر لاق ىعأ ة.ءابشااموههرمدشو لاه اكرصبلاو نيعلا ىعأ ة.ءايتلامول سس باقل ا ىعا '

 ىلع ةمادق! !مونمهزمش كو لاو ىسنتم ولا كاذكر وام ففانتاب [ كانتا كا ذكل اه ارهس هي تنك" دقو ىعأ 0

 كنوتتفنلا دداكنا ور ىلامتهلوق_ * لعاهللاو مهل وةعىفةدانز ىمعلا اذهوا.هدواكوامع مههوجو

 الساق ام. مهمل !نكرتتدك دق لانش نا الولو ال طخ لو دك ال ا ذاو هريغا ماع ىرتذتل كما محو !ىذلا نع

 ةمدت>:1تان الاى ددعاسأ ىلا عت هنا لعا (اريصن يلع ذل دج المت تامملا ف عضو ةادلحا فعض لائق ذالاذا :

 1 ىرحا.ءهفدراءادعسلا لاو-اح رشو ةرخ الا ىف قاحللا تاجر درك ذياهعماو هعلُش ىل_ءهمعت ماسقأ ٍ

 نبالاق .(ىلوالا هللا ) لئاسمةي الا ىفو كتل! انمسوأ ىذلا نعل نو :ةةءلاو داكن او لاقذ سدئلتلاو |
 أل لافو اططشو ولأ فلس و هماعهلئا ىل « هللا لوس راونا!ى.ةثدن و قدي الا هده تازتءاط غنا زوق ساسع ٍ

 هللأ لص هلنا لوسر كلذ ىنأت اهشحوو ادري طواهرصت كم تدرك اًمداو مرو ةناستاللا و

 تهركناف ميملع انا ذفب ,رهلا فرعت نا بحن انااولاهو ساسقثالا كل ذاو روك: مهم مو لود بلع ]ا
 هفاع هللا ىلص هيلا لوسر كه أف كال ذب ىف مآ هللا لة ف انطعت ملام مهتءطعا برءلالوةننا تءشخنو لونام

 مالكا نع كسمادقلسو هيلع هللا ىله هللا لوسر نورتامأ لاف ورع موباءحاصف عملا م هلا دو موتعمل و

 هللا مس بت تصف مهساكر واج مما ف اشكل دبا ىوزو يالا هذه هللا لزنأف هنوركذتاا ةمحار
 تكنورحالواولاةذ نورمث مالو نوريشءيال فدقث ىلا شالو ودمت نم باك اذه مسرلا نجلا ْ

 نب رع ماقفملسو هيلع هللا ىلس هللا لور ىلارظبتناكلاو نوم جالو بتك !بناكللاولاق مث هالو ست

 ل دما الامزهن اا ولاه حسا ١!د.علف هي دملانءقرامن !ةدَملا دفنا معا وتنال امذهتازئفاد#م ا

 لاهودي الاهذه تازئفكب نمو ىح ةجرةناب اذعدءاو باذ عدنا ةجردءا ل ء-اهلاولاهاسيرق ناىكوزو ْ

 انما ”آمد ن عدا, فك اولاشف ةرمهلا ىلإق دك هلا ل دو هيلع هلأ ىل هلل !لوسراوذ_خارافكلا سلا

 ,!| لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باق ىف عقوذ كنم ق-أ مال ذهب نالفو نالذ ناك اح كلذ ناكولفا «ةثو
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 ل وقناك مهمامال ةعشواعمت مهءامان سانا لكو عدي مدة !نوك نأ (لوالا ) ناهسو ف مهماماب ْ
 1 نيطلذ سانا لكوغ دب لبق هناكلا ا عظوم ىف فوذل كل ذو فوذعج قاعي نا (ىناثلاو)كمءانلو عدا ا

 مهمامادبز باو لاضتلا لوقوهو (ىناش !لوقلاوإ هدو: بكر و مهيفمهماماو نع ديكأ مهءاماء|
 لبتالاَل ع ايةاروتلا له“ايتآرقلا له" انةماسقلا ف ىدانريدقتلا اذه ىلعو مهياع لزنأ ىذلا مبا ى أ |
 | تاىنعليلدلاوةلاعلا ىلأو عسرلا لوقوهو مهلانعأ هيف ىذلا مهباكبْن سهلا لاه (ثلاشلالوقلاو) |
 اماما باكلا اذه ىلاعت هللا ىمسف نيم ماما ىف ءانيدح !ئئث لكو ىلانه: كوقاماما ىم بات كلا اذ#ف |
 هنعمو ىأ هدم رب هملا هعف داك اوةكموماك مهعمو سانا لكوعدن ىأ عمقءعلوقلا اذهىءءانلاردشتو |

 نوع دبس انلان او مأ عج مامالانارسافتلاعدب نمو فاشكلا بحاص لاق (عبارلا لؤنقأ)  هتمر ْ
 : نسما فرشراهظاو ىسع قح ةياعرءانالا ردتاهمالانءاعدلا ف ةمكسللان ا و م-ماهمانة ماقام ولأ

 ناي مأ هاغفا ةصأ عدب أ, امهم ىرعش تدلو ف اشكل بح اص لاه مئانزلا دالوأ مضنغنالناو ني طاو
 ةدسانفلاو هل ضافلا قالخالاعاونأن اوهورخآ ل اقحا ظفللاف لوقأ (شماستالوقلاو ) هتءكح |

 نوكي نم مهنمو بضغلا هبلعبلاغلا نوكي نم مهن قالخالا كل نم عوف ناسنا لك ىلءىلوشسنلاو ةريثك |
 تاحقو د_سطاود_ةللاهماعلاغلان وكلا نمم_-منمو عاضا!ةوهشوادوقنلاةوهش هلع بلاغلا |[

 معلا باطوأ مركسلاوأ :ءادشلاو اهقفلا هلع باانخا انو كتب نممهنم لا خاقلا قالخالا |
 نطامل قلل ا اذف ةنطاسلاقالخالا كت نم ةرهاطا ا لاءفالا ىلا يادلا لوةنفاذه تفرعاذا دهزلاو |
 | لاعقالا ىلعءان ناقعلاو باوثلارهظبامتا ةمايقلا موف ع وتملا سئرلاو عاطملا كم او هل مامالا تنص |
 لايلانرطخ لاة>الا دهذ م هماما سان لكوعدنمونهلو:نمدارااوهاذهف قال>الا كل, نم ةةشاننلا |
 | يحاصر لاه الن راطيآلو مب اكن ورقي كئاواق هنيغ هناتاكس و وأن ىلانعت لاه مث ءدارع لعأهقلا 8

 | مسالا اذ_ميىمسوةاونل اق ىف ىلا: رشقلا لسفلاو عجل | عمى قو أ ن مثال كئاوأ لاهامنا فانكلا ْ

 | قرية ل اوريمافشلا هلشمو هفاستل اريتاس!ئشلل الثم برمضي اذ هو لغنا هحارذتسا نان الا دارأ اذا هنال ْ
 |انلط فان النا عش نرلظيالو ل وق هريطتو لل مفر د_ةَجباوثلانَمْتوْطعْمال ئسعملاو هن لست ابرغض |
 1 هماهبا ناالا لهب رهاظي ىذلا حمولاوه ل#تفلا لاه هنا ساب ء نبا نع دفا ىورو (ىضهالو ا

 | باص انا عم مما: كح :ءارقب زيملا با_صأ صخ ملل قناف لود هع لدفن م لمعفوهو هت امسن |
 تاكلاهملا ىلءالكشمءودحو .-ماك اوعلاطا ذا لاعشلا ناد أن اقرفل ا انلق اضبأ هنورقي لامشأا
 اره مهناسا لسئيو مهبواق ىلع ةثهدلاو فوذنا ىلوتسفةديدشلا ىزاخغلاو ل ءاكتلا عابشلاو ةوطعلا |
 وج ولان سحأ ىلع مه ان كت نورد مهنا مرجال كل ذ سكع ىلع مههاف نيعلا باص !امأو ةءارشا نع |

 | هقاو قر فاارهظف هبباتك ارقا ماهر شحم لهال ىراقا | لوةيلبمهدحو مهتءارقب نوفتكيال مئاهتنناو |
 [(ىلوألا) نتن هيفو الدش لاو ىعاد رخ ال !يفوهف عاده ىف ناكنم وىلاغت لاق مملعإ ْ
 ْ ةرخ لايف وهنرسكلاو ةفامالا/ىغامذه ىف ناكرمو <ىنادبكل ان ءرضنو مصاغنءركبوب ا ووزع ونأ رق ٍ

 | ئاسكلاو ةزمأرقو ميماع نع صفو سماع باو عفانورب مكن باامسويف ميةيفتلاو فلاب أرقو تفلام ىنعأ ١
 | دارا ن اوعى أ :* ارق ميضعت ىف هولا ”ىسرانغلا ىلعوبأ لاه امي ةلامالابةياور ىف مصاع نع ركبوبأو |
 | ىفامأوةلامالا لغسان ةماكنلا هذه نوكترندشتلا اذهيو ىعأ هنضن ف هنوك والا ةماكلا ىف ىعالاب |
 | ىعا ةظفل نوكتالربدقتلا !ذهبو نم لعفأ عع تناكف لمدضغتلا لففا ىعالا نم دارملإف ةيناشلا ةماكبلا |

 | ىف اهكرتو ل.ضفتلا ل عفة دارملا نيل هنا ىل_ءلذ ىلوالا ىفةلامالا لاخ دا نا مانع اول امال ىلوةتولف ةمأن
 | ىلاعن هلوق نم دارحلاسنل هنا كاشال ( ةبن انلا 'هثسملا) لعا هظلاو ل.ذغتلا لعف !اهتمذارملا نا لعل دية اننا

 |[ ىعادرخ الاف ووف هلوقامأ باقلائعهتم دارا ا لب رضبلاىعىعأ ةرخكالا فو هذ ىعأ ذهىف ناك دو |
 | ةمركع لاه ,(لوتالا) هوجو همةفردقتلا اذه ىلعو بلقلا عاش أ نم دارملا نا (لوالا) نالوق هيفق
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 ا امشي نكر ثدكدتتل كاتس نأالولو فوقي انت دقلاقرقونالا ىساعم|نعةيصخال هثأبمواوق ةنص أ

 1 |مسو هيلعهتلا ىلصاد# ناك شالور اهكلا عب رط ىلا نامل هلىل اع هللا تند.ثالول هنا نيب ىل «ت هنا اولاهت الملق :

 |لالضااو رذكتلا نءاموصغم هءاقب ناىلانعت هللا نيبال نيةلاءاؤصونيدلا دَو وقف هريسغ ع نمئوقاناك]

 اد_مدار 11 ةلزكعملا تلاه ىو أ هريسغقحفف قعملا اذ ىه لود ناكمنت او ىلا هلا ذئاغانالا ل :

 ا هنو كنار ذنموهدسعووهدسعورك د نمهلابي ر طخأم ىشو كلذ نعل ةفرادلا فاظلالا تميثتلا

 | لوبلرلا عنج هللا هلعف لعف نعقو اع تسب تييملا ادهناك ال باولاو كلذ نم م عسنو ىلاسعت هلا دبع نما 1

 ىحقرو دج ا لمسعلا كلذ ىلعمادقاللىضنقلاه بوي لول لوقنةروذصملا لمعلا كلذ ف ع وقولان :
 ىذتقملات ا انلع عئامملا اذ- ه لل.صحت ىلا ةحاطا تعقو تح وةحاح عئاملا اذهداع ا ىلا ناكامللوس را[ ؛

 لمعلا نم ىضتقملا كل ذ عنمىلاعت هل اهل «فىذلا عذانملا| ذه ناو لسو همم هلل ىلهلوسرا قح ىفلمدق | ١

 ةسعادلل ةطراعم ى رخا ةسعاد تلص+ ا ذاف لعسفا بج وعادلا عم ةردقلانااناقاذاالا ميالاذهوأ]

 لاق (ةيملتالا اهلئسملا) لعأهشاو املا اذهتايثاالادب رئال نهغو لعفلا عنتمافرثؤملا لتتاىلوألا ||
 ديم رهسع ن نماهل وأتاضيأ نكعو ةيرزوكا ذل ليبرمان الا ندر انساك اك داك شادي لافتا 1

 هيلع هلت لص هلا لوسر هأ لاطبا ىف نوعسراوناكتيكرشملانا مولع ان منال همفاهاوزن فاضي تيا ا

 نبع الق ىلاعت هللا لزن أف كهل اان دمع انوا 1تددعنانولوَدب اوناك ةراتف هيلع نور دقي ام ىدقأب سو ا

 ناوسنلاوةريثكسلالا اومالاهءلعاوض هرعو نوذه دقن هدول اوذو هلوقو نود. عاام د ءأالنورفاكلا ١

 هللا لزنأف هسفن نعنتنمؤا ادرطيلا هوعدو كن ن دمالو هلوق ىلاعت هلل لزن أف ةؤينلا ءاعدالرتسل لما |||
 اودصق مهنا كلذو بابلا اذه ىف تازن تان الا هذه نوكتن زون مهيد نوعدي نيذلادرطتالو هوق كاع

 اذه ىلعو يقتسمملا ينمو يوقلا نيدلا ىلع هتنيهناىلاهت نيب هجسمنم نعول, يشأ د 2 نءهودمغد نأ

 اوداكص ناو) ىلاعت هلوق لعأ هنلاو ت اءاورلا كلَ ند ئء ىلا تانآ الاءذ هريسغ: ىف ةحاحالف قيراقلا

 ا زم ةخاسس الملقالا كفل نو لب الا ذاو اهنم لوركا ضرالا نم كنوز ةةسسدأ ْ

 هللا ىلص ”ىن ١١ جارخاءاومه كم لأم هد ةداتقلاف(لوالا)نالوقةن ال اهذهىف ( الب ود انتسساددعالو ا ْ:

 .لدقهنا مج ورمنايهقناه مم تح هحارخا نم م-هعنمهللان ؟لواولههاام كل د اواءؤولو كم نم لسوهيلعإ]ا

 دها لوقاذ_هو ردب مول ل مقا م ماع هللا ثهد حالكم ن *ملسو هءاعهللا ىلسص”ى لاح ورخ دع مهما |

 اًوهزكو دوملا هتدنسخ هني دملاىلا 0 وسر نا سامع نبا لاق (ىاثلالوقلاو) | ا
 تدرخؤلذ ميهاربانكسم تناكو و ةسدةمدالن 00 ةعبامأا» ءاسنالانأ سءاقلا انأاناولاقذ مهتم هن رق ٍْ

 هللاق هتلالوسر تاةكنافمورلافوخالا حو حور نم كدنمال هناانلَع دقو كانعداو كنانماآماشاا ىلا
 هملا عش ىتح ةفيلخلا ىذب لمق يدل ا ىلصهتتالوسرركسعنمبخث كعئام |||

 هن الاءذ#_هتازيف هللا نيد سانلا لو د ىل_ع هصرا ماذلا ىلا جوردما ىلعامزاع سانل' هاربو هبات#أ
 2 لاق هتناكىاشلالوقلا مصناخ ةكمةروساانال هجولاو>و جاجا اتخا لوألا لوقلاف عجرف |||

 أ رثكو ةئيدملا فاشل لولا ىلعو دكم لالا لوقلا ىلع نضزالا نمكئؤز فاس ةلوق ف ضرالاو ةندمأ]
 ديدين هنم ىئءدضرالان ماوةننوأ ةلوقكضص ود * ناكم امد اراو ضرالا رك ذ .ليزتتلا ف

 دشأ ىه هن رق نمي اكو و ىلاعت هلي لاف له ناف ةريملا بلطل اه دق ناك ىلا ضرالا نءيض رالاحربأ نلف
 اوداكن اود الاوذه ىف لافوهوجرخأ همنا ركادم اهله اذارملار دم ند لتلرشك أكس رق ١

 أنكم الاهذ- ه ىف ضرالا لاف نءلوق ىلءام نب عجب افك اهنم كوِجرْكا ضرالا نمكنوزفتسسل
 لاف 0 ىلا هن هننا هت: جرخاغاو م هجارخا بصح رخام مال_بل ا هلعو دو هجارخاناومف وا انا

 | ريثكن بارك عفان ارق (ىؤالا هلثملا) ناثلثه همضوالئلقالا كءفاخنؤشملي الاذاو ىلاعت لاه مث ضقانناا

 | نعم كفالخ نا شفخالا م ءزِلوال نزقابلاؤماللا نوكسوءاهلا تغب كفا مصاعن ءورعوأو



 1 يال

0 

 ا ا لتس ناكم النا هيلع ناري نبدعس نو ةبكمتبالا ذل هذي دقت اذه ىلعو مهتهأ 1م نه فكيتأ || ا

 هدهتلزنف ةهاركو عم كلذ لعفي نا هسف:ىف عقوفانتهل ايرّتست ىد لع دنالنولوشب وسر هعلفف رفغعا | ٍْإ

 1 ةفنعن او دكأ املل ماللاو نا! تلخ دو كنون فن اوداكمالكتلا عم حاجزا لاق (ةئلاسنلا هلكملا) هن هز لا

 نيتتاف وعدد ىألوتتفينأ اونراف ناثتلانا ىعملاو ةمفاشلان ب واني ةقرانفلا ىش ماللاو ةلمقتلا نم ||

 || هولمعتسا مث هئيدر نم هدجزيممل هناذأورانلا لش ذأ اذا بهذلا غّئاصلا نتف لاقي رابتخالا ةنسفلا لصأ ||]

 : .ىأكنلا انمسو أ ىذلا نع كنونةةلاوداكناوهلوةف هنتفاولاف هتهجوهدسح نعئشلا لازا نم لك ىف ٠

 || هلوقواللتاثنش معلا ليقىأ مهلا نكرتت تدكدشا انا ا:تصعب ىلعا ىلع ئأ كان ”نآدل ولو لاق م مهكر رشا
 35 ا نع تكس ث.حذي رب سامع نبا لاه الءلق انو < فازتتلكا رد ةرانع اش!
 0000 بأ كلذ ىف هدعوتمت نيع هع ل ل ا ا ولا ”ىبنلا لاقي الأ :

 ظ ١ | 8 ماشاف نالكا5ز همكح نع ىعملاو تآرقلا غب كل اانمحو أ ىذلا نع كنوفرصي و كنولب رب
 ! | اذاو كل ذيىفرهأ هللا لق مهلوق وهو كدلاانموأ امريغ ىأ رع انلع ىرتفتا هلوقون رارقلا م 1 فلا

 | ضارو هرذكل عمه قفاوم كنا سانلل اورهظأو الدخ ءاوددالاوذارأام تلغقول ىأ ال. > لردغال

 ايندلاباّذعدي ربتامملا باع فعضو ةاملا باذع فعطىأ تاما فعضو املا فعض كانقذالاذ ا !ٍ

 أ ءالس ذأ تانالخ ص الكول لاغاذ لحل نافوتموثلا ل منن راع قاتلا وةرخ الا باذعو ا

 باذدعلازامذا ن_تحاقالوةنفاًدهتفر ءاذاهلثمممهردلا كل ذىلا م 2 قعمان اكهذعضأ لاشف امهرد :

 انامدق نما رهلوقف فعضلا,ببادعا!فصو نمنارقلا ف مدقتا تامملا فعضوة املا فهضهلوقىف ْ

 . [ارطاوخ تنكمول كنا مالكا لصاحو نولعت الن نكلو فءض لكل لأقو رانا! ىقافعضان ادعم دزْفا ده

 1 ايدلا فكل ع بادعلا فمعضت لل ذب ت ةةدكسال كمه هملا نو حصرا ىلءعتدةءوكيلق ن م ناطشلا ْ

 ١ | لارورت يع تتااب 2 بط ىلتم 0 رح ”الاو ْ

 لا رهن ءاسقأ نا با دعلا 1

 ١ ةلتااهلاضانب همت شاب كاست د !ةاننام قايمت لوك ا رطاز تك ١الع ةقشسملا
 اذه بحوف ةماسشلا مون ىلا مب لع نمرزوو اهرزو هماعف ةشلس ةنس ّنِس نم مالسل اهملع لاه لبق اف نمفءض ||
 ريدقلا اذغىلءورافكلا كلوا نمددسأ لكرزو لمثءهرزو ناكل هزلاه ا ىذرؤلمالئسا ا هلع هنا ثي دعا |

 باطما لبلد ىل_عءانبلاءالا هيلعدتازلا ين نعل ديال فعضلا تايثا انلق فءضلا ىل_عادئاز هءاقءنوكي ْ

 د_2) فعاضلاباذعلا كانقذا اذا ءياريصن انملع كلد_ال ىلا عتلاق م ةفيعذ ة_خودوأأا
 مالسلاةهلع» ا.دالا ةمصعف نونعاطلا متحا (ةئلاثلا هلكسملا) لع أ هللاؤ اني اقءوانب اذعنم كدا ادسأأ]

 ىلع ناد ةياالانا (لوالا) هوجو نممهتعميظعلا ب نذل ارودد ىلعلدت ةنآالا ذهاولاةفةياالاهذبم أ
 هنا ىلع ل دتاسمنا(ىناثلاو) ب وبذلام ظءأ نم هللا لسعد رفل ونت ا ىلع ىرتفي نأ ن نم برق مالسلا هلع هنا :

 مرح قسالول هنا (ثلاثلاو)ممهذم ىلا ىل.عو مهي دىلا نك رثأ نمبر همدعو هنت ىلاعق هللا ناال ولا[
 ىعمناكف دب راقألا هانعمناكت !لوالا نغ باو اودي دشلا دمعولا اذهرك ذىلاةحاحالفالاوةءانحو |||

 برب ناريمالا داكانلق اذااناه مدل !كل:ىف:عوقولا ىلءلديالر دل اذهو ةئتفلا فهعوقو برق هناي الا

 كلها ىلءالول لوقت هريغتو.ثلئشلاءاقتنا د.فنالول ةلكنا ىناثا | نعٍباولساو هب رض هنإ هنممهغيالانالف
 م ١1 5زتدكدشلاننت نأ الواو هلوقاننهد:كلذكفرمعاالهلا لوح نم عنم ىلع دو-ونا هانعمر#

 ٍْ لوص» نما ءنام تينثتلا كلذ لوصح ناكف لسوء اعلا صدم ىلاعت هللا تدشن د-ها ةانعم ّْ

 تأن .[هملع لدادلاو اهملع مادقالا ىلع لديال ةمصعملا ىلع ديدتلا كل: ناثلاثلا نع ناو او نوكراكلذ

 تنكح رشا نئلهلوقاهنمو نيتولا هئمانعطقا مث نيملان هنمانذخ اللي وانالا ضعي انملع لوق:ولو اوت اهنم

 ىلعانبامصأ حا (ةعدارلا "لكلا : لعأ هقئاونيةذانملاو نب رفاكلا عطئالو هلوثاهنمو كلعّنامبحعأ |||
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 عبو
 م هس اي جدخ عي م ندا ام بج ل م و و يم ل مم عمم ا رمل ل ممم ماممس مم ل سس معسل مع مل عسل هيمو جمع مص مع مم ع

 | ةغللا لهالاك ”(ةثلا |1ةحغا) نماثلا ف ىل-هفنمعشلا تاازنودس نيهشلا كولذا ماللئدلا هملعليريخ
 تافااذااهللمقو كل ادران نا !ففادت تلازااذا سمشلا لبق كلذاو لاوزلا برغلا مالك ىف :ولدلا يعم

 | سمشلا تلام لاقي للملا ثولدلا ليصا لاغقلا لافو ”ىرهزالاهلاقا دكه 'هلئاز نيتلاسلس ىف اهنال كلا د ْ
 اك لاورلا امه كول ذا نءدارملا نوكف نام +ولوقنفاذهتذز ءادا بورغال تلام لاب ولاوزال |

 أ هنا ل اّمينأ بجوف لاوزلاو لمملا نعةرامع كولذااو كولدلانةالسضاا ةماقا قلع ىلانعت هلال كل ذوءانعشلا ْ

 ظ كينوباغلاا دركي نءالمم لاس عملا اذن هن لص> الف يكب اذه هيولعلاوزلا وسيما لستسام لقا
 يدار كينص نعاوامم ب . الا هذه ىف كل ولدلا نمدارملا نا ىلاسع لدي كل ذو ةالسدا!بوحنو هنقلعمينأ ٠ ا

 | لاوؤلاو لدملا نع ةرادغ 'لولدلا نا ةغالا لها هملع فنا ام ىلع انياهةطذتسا باسلا اذه , وق ةحمذهو | ١

 | :الصلا مقا ىعملاورالا صن ىف لاوزلا ىلكلولدلا لمس ىوالا ”ىرهزالا لاق (ةعبارلاة حلا ( معا هللاوأ | ا

 برغم اور هعل اورهظلا هسف لش د. فريدا اد #ه ىلعو لآل اق سع ىلا سون عْشأ | لاوز تقو نماهمدا يأ 1

 ناوتيأ الاهد_>ق و سهلناتآوادصلا تاخد.لاو لا نعالولدلا اناا ذاق رعفلانارهو لاق مث + ءاشغلاو ||

 ىلاهعت هللا مالك ل توروفلاوء اشعل او برغملا ىهوتاوأ_مثالثالا هدف لشديوا بورغلا بع مال 0

 كولدلا هلوق ىلع ءاّرغلا ياو لاوزلا كلولدلا نمدا رمل نوكي نابجوف ىلواةدئافرثك نوكنام ىلسع ||
 ١ رعاشلا لوقإ بو ذا ره أ
 حارب تكل د حت ققو # حانر دق ماّعماده ا

 ةقرلا ىد لوك ةندنق نيا حاؤ تباع قح ىآ سعشلا مسا كبد أ

 :كلاودلاّن هك الفاالو مون 5 اهدوة.ىاوالاب تيبس عباصم 4

 بورغلا ىف لها ىنعملا اذ هوريغتلاو لملا نعةرامع ولد ام دنع ال غيعض لالدّنالا اذه نارلعادإ ١
 5لاوألا ىلع هعوةوىناسنن ال توزغا!ىلءكلولدلا ظفلع وقوناكن لول دلا عاونا نماعون بور ناكف 3

 | لوقلا اذه :كىلءاضدا | نم هه مو سرغلا ىلعهعوتو ىفانايال نا نالا ىلعناولسأ ظفل ع وةونأ |

 نكي ىذا تقولا ىف صن امنا اذ هو اهنلاراغتلا دثءهننيع كادي ناسنآلا نال كلذلا نمهقاقتشا كولدلا نأ |
 الا رظنلا نك بورغلا نءاسرب رقدنعام! امااراقتلا خ نك الءانمسلا طسو فابخوكدنعاسمنا مولع مواهيلارظنلا | ا
 : ناباؤاو بورغلاب صم لولد| | طفل نا تدمذ همادع كل دب تق ةولا كا ذىفابماأ ناسالار اغني ام دنع ايلا | 1

 ةرامع. ءلولدلا نا ىلس عل ديأب هثرك ذىذلا اذسهفمتا* ءاوساا امسوىفامنوكدنءنيستلا كلذىلا ةساطلا ا

 نللا ولدا لوقف ماللا ىدخاؤلا لاك: (ةنلاشلاةلأتسملا): لعالا و ىواءامسلا طسو نملاوزلا نع نع | 1

 سعشلا لولد لج ال اهتءاوت ا ىل_صملا ىلع بيق سلا ل اوزن سك امنا ةالصأ نال كل ذو بدسلاو ىلحالا مال

 قفا واهو لدللا قسغ *ىءاسك]ا لاو هتلطو هذاوسل دلل عل مالا قسغ ىلا هلوق (ةعبارلا ةلعسأا)
 امام نيس ىأ للملا قسغ نيد هتان ودارت لوخ دىبسللا قسغ ىلا نيرمضنلا لاعتو نيسسلا تف مسالا 0

 ١ ىساغلاوءاماينيعل !نالمهوهو قسغتنيعلا تقسغلا-ةينالمدلا نم فرذلا اذه لص اورطانملا هو. ||

 دالغل ناكل ذو همالظب بدنا ىأ لالا قشغ ىندخ قاسغلا راذلا له نم لسان 1 لاقي اذه نمو لئاشلا |
 لدي نيح هلوأ لاعت لبا قس غام +اطعل تلق جير رغب نب] لاك ني رمسفملا لوقاعأو ملانعلا ىلع تصنتتا هنأ 1-1 ْ ْ

 هب وسغ دنع لالا ىسُع* ىرا هزالااىلاعو هتللظإ لمللا لود لاقت سغلا ام سابعنب !قرزالا نب عقان لاس | 3

 تالتما اذا ةجارللا تمس غواغمد تالتما اذانمعلا َتَمْدْع لاعب اهدا دن شاوةلظلا ركارتدنءقفشلا |١
 ءانشعلاو ترغااورصعا اوروطظلا هوميف عيرالا تاؤلصلاتاخ هدئعملا اذه لع ىسغلاانلجولانال لاهءامادا

 ىكوأ لالا نوكت نأ سوة نرغملاو رمصعلاورنهلغلاالا همف لخ ديول ةلظلا لأ وهظ ىلع ؤسغلا:اًناجؤلو]
 نعةز انعىسغلاناك ةلظلا لو اروهظب ىسخلا اانرمسف ناق في رشح نيلوقلانيذهىلءعرفتيهتا لعاوأ]

 تقوو بزغاا لواتقوو لاوزلا تقو تاووأ ةثالثدب" الا فزوك ذملانوكيريدقتلا اذه ىلعو برغلا لأ | 1

 كا وسو سسوس
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 وعاشلا لاقو هت لوسز فال هدعتعةرقك انهو يسم نم سنون تكن يورو ظ
 اريصدس ّنن بظاوشلا طس يام ئف موهفالخراندلا تفع ٌ

 انلقزينءارقلا هجوام لمق ناف نذا لامعا ىلء اولي الأ ءارق فو نوئبليال رق فاكلا طا |

 مسالا عقوم عقاو داكربخ ىف لعفلاو داكر بخ هع وقول عوذرموهو لعفلا ىلءلعفلا اه: فطءدمنةقباسلاامأ |
 ظ أ كئوزفتسسلاو دك او 4 وق ةلجج ىلع فطعن وثمابالاذ اهلوق ىه مئااابسأ ر هاهي ا ارقامأو ٠

 | هللا ةنسسف مهبنارهاف نم مسومل اوح رخآ م وقلكشا ىف ىعبانلسر نه

 ًادتالو لاك كإبةاناسرأدقنعف بس كاناةسمادك زاارعسلا لمست ةثس هور هكل نأ

 | |مالكلا ماقو ةدامعا اك: باق, نأ د الأي ل ةداعلا هب ىلاعت هللاىرحأ امنا ىعملاوالب وانتا ْ

 | مودينأ مزلالاو هناذإهلاسان'ا سعأ ل ةنمعملا همفصو نيعملا هنو ثداح لكص اص:انابادلا ادهق 0

 ' || صم مضي صاصتخالا كاذ لسع انا لب تافهلا كان ىف: ئاممابعئلازيجر الن أو ةلاطا كلت ىلعادبأ |
 تقولا كلذ ف ل._صصتب هتردق قاعتت مث تقولا كلة ىف لمص دي ري ىلا عت هللا وه ص.هضهأاكاذو نصصخلا |
 أ صاضتخالا كلذ لوصح فر ؤملا ىهتلا ةئالثلا تافصلا هذه ل وبقن تقول كلذ ىف لود هلع قلعت م ظ
 ًمريغت عني يدقلاف ةعدق تناك اولاعوهو لسا: مزاورخ 1ص. ىلا اهثو دسر قدا ةثداس تناكنأ ٌْ

 ًاريغنلا تاك اهات صامت الا كلذ ىف:رثؤاا تاقلا كل ىلءريغتلا ناك انأو هم دع عنتما همدق تنام نال |

 1 أقاعتالوق الم وانت _سادح الو ىلاسعت هلوقة م ن نارا ادم تشفع ءرردقأا» ءامشالا كلى أ

 | بدج علل -ءوادوه-.ةمناكر عقلا نارتنار مذلا نآرقو لبللا ىسغىلا ريمشلا لولدا ةالصا امقأ)

 ' ازا دم حرش وي رغاو قديم لح دم واننا نر لقوا دومعاماغ ءكم ركذعد د نأ ىبسع كال هلا |

 (قاوالا ةلكملا) لئاس.سةبآالا ف(افودز ناكل طامل انا لطاملا قدزو ىاسأ اس ىلةو اريصن اناس كندا نم
 00 1 ا م (لئالا) هوو ما“: :11ق

 38 . يه أ تمد ةالدلاناعالا دع تاعاطلا فرعشاو

 0 [نمشجا را قمهرحسم لانتالا لقاك بطر ىلا هتدامع ىلء لاانق الام ىلا عقم ىها ضرالا نم
 2 | مهرشورح ءركم عف دي ىلاعت هنا تاولصلاءادا ىلءموادو ىلاعت هللا ةدامع»ىلغتشاو مويا|تغتلنالو كدلي
 حييسو نولو ةءام ىل ءرب_صاف هطةروسىف 4وةهرعطو ممنايدا ىلع ا..اعلمم دو مم دياقوف لدي لءوعو كَم

 دّقلو لاوو ٍىضرتكلءاراهنلا فارطاو مسسقمل.للاءانآ ن ءواهمورغ لل قو سعدلا ع وأط لمق كب ردم

 ١ نقلا هاب :ىى ح كيرد.عاو نيدداسلاو .نكوشي ردم مبسفنرلوة بام دلردصومضوك نا لعن

 هلق ىلسص مزه ءاسنالا نكسم هناف ماشلا ىلا ٍبهذادلا ولاماد رولان !ماغتلارب رقت .(تلاثااهجولاو) ظ
 هترصفو هد أتبالا ةلؤذلاو ةرصنل امو دالملا لك دحاو هومعملا 4 ل.ق هن“ كف هلا باهدلا ىل_علسو هيلع

 قدايص لخ ده ئ ىاخدا بر ل ةفهملا تءحرو هماخد 7-21 كرَع ىلا عجراو تاوإ هلا ىلعموادف | د

 ملبعا لاو عرش راهطاو كل ءدرب رقت ىفاريسصناب اطاسدلللا اد هى ىللعاوفدصح رحم ىج رخاو | ١

 اهكولدنا (امهدحا)نلوق ىلعسعشلا لولد مقنع رسفملاو ةغالا لها فلتخا (ةيناثلاةهلتسملا) |

 مالسلا هلع ىلع نع طيسسلا ىف ىدسا ولالةنفةءاصصلا نم ةعام نءىوىملوذاااذهواهب ورع

 فىورو اهورغ غسعنلا كولد لاق دوعن هللا دبع نا شمس نيزتز ىورواهب ومغ سمشلا لولد لاق هنا
 لوتنلاو) نب رجالا نه ةمسقنءاوءارةلاراشحا لوقا ا اد._هو سامع نا ع ٌنَءلوَقلا ادهزعمج نيد عس ْ

 جنحاو نيمدادل' وةياصعلا نمنيرثك الار اتش اوهو» ءاوسلا دك نعاهلاوزود» سس لا ولدت ا (ىناثلا ظ

 ممل لاكن هنارباجس نع طمسسأ! ىف ىدحاولا ىور (ىوالا ةغا) هوجو هت ىلع لوقا اذهب نولئاقلا |
 ملسو هيلع هللا ىلص“ ىبنلا لاقفس مثلا تلاز نيساوجرخ م هياحصاو لسو هباعهقا ىفمهقتا لوسر ىدنع | ْ

 قلبالان هنالسو هلع هنا ىلص ”ىبالا ن ءفاشكلا باص وز (ةنناثلاة ا)سعْشلا تكل د نيج اذه |

١ 

1 

3 



 تربو جوجو عب هوو مجبوس هاوس قا لالا

 أ نمولاعلا لاو فالتخلارهتعاو تقولا لوقاف عجصلا ةالص ىداو همان» نم ماهتاذا مب ةمسم ع .طو هي

 أ هذه ىذأو ملسق قوذدةن لكن اف بسلا اذهاوةرودلا ءذ»ى اذكف ىرخال ا ىلا انارملا كل: نمة داو ا | لكن مرونلا سكعس هتاف سعلار اون اهياعتعقو اذا :هلباقتملا ةقرسشمل اد ارماكمهحاورأريصتفرخاالا تاق ]|

 بح كو بولتلا ضارخا قاومت نالئارتكسصنازساودوستلا قمل زيا ة حلل ٠ْ

 يب

 | ةوقو ةفرعم ارون ىف ادي رهو ةحارواحور هبلق ىف دحي هناف هكرطلا ىلا نوكسا !نمءوروتلاىلا د ظل
 أءادادنعالا لد< الرايتعالا اذ _هناروهظوادوهثناكرعفلانآر ةناالوق نءدا رااوداذ وذ نيقملا

 نوكينأو هو ثلا لاق اهب ' الا قوهدارعلءاهللاولاملابر طخاما د ف سدلغتاا لمنس ىلءر للا ةالص

 اهنوكى ءملانوكيو ةعاسملان5 ةالصلا هده ىدؤت نا ف سغرتلا ادوهث ٠ ناكرعفلا نآ رقناهلوقن م دار 5

 ارثك أ ءرونحفو بلقلا ةيفست ف ةالملا هذهوئأتنا اننا هيف قيقا ديزمو ةريثكلا ةعاس,بانادو و ثم

 | مهتمدح او لكبلق رانتسا ةدابعلا هذه ءادال دل ىف نياسملا نم عجب رمضد- اذاف ت اول هلا رئاانيرتان ل
 | ىلادحاو لكب لق نم قولا كل د ىف هثءاطروو ىلا-هت هللا ةفرع رون سكعن . هلاك غابقجنالا كذا

 نارقو هلوق (ةسما1٠لاة: دئافلا) ةساروارونو ةددف هملقن هدحو ةعاجلا,تق هولا اذهىف :الضاا |

 لواط ماناملن ان الانا ٠ ادوهثم هنوكف بيسلانوكي نأ ل قس ادو هش ءناكرجفلا نآرقنا ريا

 ْ 8 ولن عةسنامسجلا ثداوحلاةر نميتلاو ذام دلالاوحأ ةدقا هن عةدملاهذهىف لذانغلاكر اصف لدللا

 نوعا كإ:تايزاو تاسغ م ةدساف شون اهبف ترطس حاولاكحاولالا هذ»تراصو هلم عوه ركفوهلاخب 1

 "لينا: هسا :وقنلا نعةروطمهلامشود ركسضوهلةعحاولات راص مانا نءمامتلا تقو لوأ ىؤف اهنع

 ىلع مادقالاو هدم رثن ىلع ةلادلا تاماكلا ةءارقو ىلاسعت هللا ةدامع ىلا تقولا كلذ ف ناسن الاعراست اذاف

 ةسدقم اةرهاطلا شوةنلا هذه هلامخو هركفو هلع حول ىف رقت ىلاعت هللا يظعت ىل_ءالادلا لاعفالا |
 امن دلا ىلا لما نم دلو! شون ىهو ةدسافلا ش وقنا ماكضتتسما نم منع شوقنلا هد هلوص- نام
 اين دل ىلا لمملا فعضيو هستعاطو ه#تبحتو ىلاسعتهلتا ةفرعم ىلا ل#دملا حرت قا ما

 نم همامق ل اوانمةالداافنانالاعرشاذا ل صةامغا ةمكحلا هذه لوةنفاذه» تنرعاذااهتاووهش

 قضرملا ند ءولم تاكحااذا ىضرملارادلئمامندلا هد خو رباك اورخاشتلا ودسطلاو صر اواندلا

 ناك اعروةيوق تال اععالا ةعصلا ىلا دعي الف هضرم ىوق دقاسعر ضد رملاو نيقذا- + !ءامطالاك أ. دنالاو

 ىعاسسل هنافاق ذاح اًةفْسم ناك ذا بيمطل نأ الا سعال ارثك | هفلاتعو سدمطأل داق الفال هايس ضد رملا

 تذرعاذا هففتقو هللقت ىف مب هنافدتلازا لسعر دقي مناف هبل ردقي قب اطلت ١ ص را كلذ ةهلازا ىف

 هتمدخو ىلا هت هللا ةفر.عم ىلا ةوعالاءالا هلجالعالو قلنا ىلعل و - سماد دلا بح ص صلو ةئفادذه

 ١ ضرملا اذهل لق: ىفاو دنا ءاسنالا مرحالهل داق و هلمقي نم لو: س ومالا لعق اشمالعا فور تعط |
 ض رملا اذهةلازا ىف عفنام مونلا نم مامقلا تقو لوا نم ةيدوبعلاو ةعاطاا ىف عوزرمشلا ىلءقاذنا لجو

 ددمسسهتف ليل | نمو ىلاعت هلوفامأ همالكرا رمان لعاهللاواعو رشم نوكي نأ ب حوف هانرّرقىذلاهحولا نم

 لسللاةالص ىلع ثاابهف درا ةراشالاو نمرلا لمس ىلع سهلا تاوا ماب انها[ ىلاسعت هنا لعق كلل "هلذأن هن

 | اللقإلا لمللا مق لاف اك نآرقلاب أ هيدمستف هلوةف ليلا ةالص ن عةرابعدجوتلا (لوالا ( كنا

 ْ كيك رعموهو مونلاةغللا فد وجهلا ىدحاولا لاه (فاثااثصلا) المترتنآر غلا لئرو هل وقىلا
 ىرسلا نافائمّوُث لاق هناكىرمسلا لاط دقفان دمع دبسا لوق ه-: هو هتما ىأدن ددشو هن دعها لاسقن رعشلا
 ىورو ليلا للص ادجاهلاو ٌتانلا دجاسهلا ةدسعىبا نع دع ولأ ىوروم ونل |انيلغىتح انملع, لاط دق
 ١ دعف للاب ماناذا دعو لبللا نم ىلصاذا لج رلا دمه قات 10 لودتلا اذهل ثم ىلارعالا نبا نع بعث
 | برعلا مالكف فورعملا لاهو ظفالا اذهريسفت ىف طسو هناف”ك رهزالاامآو دادضالا ن نم اظفالااذهءالؤد
 || لمح ناس ون دعت هنا ةالصلا ىلا وذلا نم مأق ن نالاةيع ريشلا فناني زماننا اوه دحاوا نا



 ندلذلا

 01# ب ع٠

 ا | نو نيتالصلاْت اهنيباكرت ”ةشمتقولااذه نوكفرضعلاورهظلا تو لاوزلا ثوكينأ ىمتقب اذهو رفا
 ظ أ ىضتقب اذهفنيتالسلا نيتاهنياضي أكثم تقولا اذه نوكءاشعلاو برغملل انقو برغل الو أ نو
 ريغ نم رضا ىف عهلبا نا ىلع ل.ادلا لد هنأالا اقلاممءاشعلاو برغل نيب ورصءلاورهظلا نيب عملا زاود

 'ةك ارتملا ةلظلا, غل اانرمسف نام اء غؤرطملارذعورغسل ار ذعداز "عمل انوكينأ بجوفزو<ال رذع
 ىلادودمملا مكحلاوةباغلا“اهتناليلا ةلكو ضسالا قلاب وسغةمت# لصقات ةكأا رتملاةلطلا لونه

 | ضءالا فشلا ةوديغلبقاهاكتاولسلا ةماقازاوج بجوف ةياغل !كلت لوصح لبقاعورمشم نوكيا
 نآرقوهوق ( ةسمادللاةلئسسملا) ملعاهقاورجالا فشلا ةبوسغدنء بحت اهناانلقاذا صصبامنا اذ_هو
 مقاربدقتلاوةالصلا مقاهلرق ىف د النول ا ىلع فاغهل مدي اصتتاو مينسصلا|ةالتض هس دازملانا ىل_ءاوعجأ ردفا|
 ةدئالا):٠ار ةامالا متاع داغنلا نإ قمل دتتم الاهذهنا اين اوذ هيفور عقلا نآرق مقاو ةالصلا

 لوص# ةءارقلا قاهدتنأ ت حوفردفلانآ رقمقاريدقتلاورع ملا ىلا نآرقلا فاضا ىلاعتهنا (ةيئاشلا
 رهاطو حام_دلار ون نع للا اةلظر ايفنالا رس ىعم -رحفلا نال اروغلا ل صح دق مبسلا عولط لوا ىفو ردقلا

 اذهنا ىلعانءجااناالا هعواط لوتا نمرسقل !ةال_صةماقا بوسو ظفللا اذه ىضتقخ نوجولا مالا

 غنام عنماذاف كرتلانم عنام نار نع ةرابع بوجولا نال بدن ! يبن ا بجوف لصاحري-غبوجولا
 تدثفلمادلا ةفلاخم لةنتىتح ناخرلا لسصأ قب ناو كرتلا نم عنملا عفةرب نا بجو بوجولا قة نم

 ْ ناىف ”ىفاشلا هدم ةعص ىلءلدبادهو لضفأتقؤلا لوا فرسبلا ةماهانا ىضتقت ةيأالاءذ هنا

 ا هذهىفزءارقلا نوكتنأ ةنسلاناا ونيءاهقفلا نا (ةئلاشلاةدئافلا) لعا هتاورب ونتل نم لضفأسلغتلا
 ةءارقلا لب وطننا ىلع تءارعفلانارقوهلوق نم دوصةملافتاوا_دلاراس ىف ةءارقلا ن«لوط أ ةالصلا

 | فصو هلا. (ةعدارلا ةدئافلا) هريغنم لك ا هنوك ىلعل ديرك د لاب صمصختل نال بولطم ةالضا هذ هىف
 ميلا ةالص ف نوعم تمر اهلا كن :المو لسللا ةكالمنأ ها: تزوهمللالاعا دوه م نوكي رسفلا قآزق

 | مآمالا غرفا ذاق لكلا ةكئالمح رعتنالبقو ةادغلا ةالص ىف مهو مملعراسهنلا هكتتالم لزنت مامالا فلخ
 اكرتان' برا تلاقتدعص اذا ل#للادكئالم نا ئراهل ادكئالم تدكمو لدللا ةكتالم تجرع هتالص نم
 اودهش ا دك_ئالءلل ىلاعتهننا ل ويف نولصي مذ والدامعانت اشر راهتلا دكت الم ل وةتو كل نوا صن ل دامع

 اهفع رشاذاناسنالا نالربونتلا نم لذفأ س لغتل انا ىف ىو لما داضيأ اذ ه لوقأو مهل ترغدقىنا
 بسةالهلات دتمااذا مث نيرضاح للا ةكالمنوكتن ةسقاب :لطظلا تقولا كلذ قف مبكلا لونا نم

 هذهقرض_ةقيرطلا اذهفراهتلا دكت المتريضسوءوضلارهظو للا تاازاهرتتكتو ةءارقلا لست
 قرة ةلظلا تءقيام كانهفريونتلا تقوىفةالصلا ءذهباذتب اذ اام أراب اكن دامو لالا ةكئئالمة اللا
 للدادوهثمناكهناىلاغتهلوقنا تشفروك ذملا ىنعملا لصد الذ ىلا ةكسئالم نمد أ تقولا كلذ ىف

 تناكاذكمنال كا ذورخأ لاما اد اههشم واكملا ىلا ديلا وقريسفتاف ىدنعو لضفأ سلغتلان اىلعةىوق

 ىعرشا ذا ناسنالاف لكأ ىلا.عتهقناةردق لاك ىلءاهبلالدت_سإل ناكل ك اومظعاةثدان | ثداوانا

 اذهءانثا ىهزءارقلاتّدنما اذافلاهلا ىف ةمقاندي ومااةلظاا تناكت قولا اذج لوا نءميدأ]ةالصءادا

 دوجولاوة:اعلل بسانم ءوضااو مد_علاو توملل ةيسا:هةلظلاو ءوضلا ىلاةلظلانهلاعلا باق تقؤلا

 مدوجولا ىلا مدعلا نموةاملا ىلاتوملان هلفتتا هن: اكف ةماتم نء ماقام ناسنالاف نيدقتلا اذه ىلعو
 نمو ةانبإا ىلا تومان هو هوضااىلاةلظلان هملاعلا لك هةيلك ب القنا هتالصءاننلأ ده اشي كلذ عم هنأ

 ىلعردقبال هنأب حاورالاو ل اوةعلا مشت ةدمع ةلاح ةلانأس | هذهودو>ول ا ىلا مدعلا نمو دكرذسا ىلا نوكسلا

 ريتس د ئاحو ةهانتملا ريغلا وةلاوةغلاسلا ةمكحلاب ابرب دملا قاسم ا الا ليدل او لب وحلا وثدلقتلا اذه

 ىاةالصلا ريصتفةمهلالا ةءئاسو رلات افشاكملا باوبأ حورلاو ىلةعلا ىلع خفني و ةفرعملا هذه ر هون لقعلا
 قوذالل نم لكذ كلذاو ةسّدقملا ةسهلالا تافشاكملا هذسمب املعاد وهشمحراوللالانعأ نغةز ابعؤه

 ظ

 مسوس

 ماس



 + ا دو هه هوو 0

 نك مر
 محمص تمص ملال تسمم

 أ ىلا كاذدعب هتملصستاماعناادو عربصي كحال ىذاا مانعنالا كلذ نوكي نأ جج .ونلاع لانا دتعو ||

 ظ ادومامابق كير كثعبي نا ىسع ةوقوهوذي"الا ظل نا ىلء اذهل دفدتتا دنع هتعافشالا لا ذامو سانلا ||
 5 ماما كا ذ ىف ماللا هلع ”ىونلل ل هح هنا ىلع ل ديا دو#ث ام اة ءهلؤق ىفريكتت ا! اضي أو عملا ذه ىلع لدي

 ىلا هدم نءمظعا باةعلا نع صراخل !ىف همس ىلع نا سنالا دمنا مولعملا نمو لماكم لع غاندس |

 هجايتح ا قوف سفنلا نع ةماعلا مال الا عفد ىلا ناسنالا حادتحا نالابتلا هب ةحاسال باوشلا نم ةدايز ف
 ىدعهلوق نم دارا نوكينأ بجو اذه تيناذاو اهلسس ىلا هبةجاحال ىتلا ةدئازلا عفاننملا لمد سههقلا

 ظفلنا تيئاملو ةن لا لهب ه ذموهام ىلع باقعلا طاقسا يف ةعاف كل اوهاد وعامة كبر كل ثهدنا ظ :

 هيلع ظفللا لح بجو ىنعملا اذهريرقتىف ةصدتلارابخالا ثدرومئان وقاراعشا ىعملا اجر هشمتباالا ||
 قفتاو نور الاو نولوالا هبهطيغي هن دعو ىذلاذوجلا ماقملا هثه١اوروهدملا«اعدلاهجولا اذهدكؤياممو |
 سفن ماك الفديعص ف سانا عمج ةنيدح لاه (ىناثلالوقااو) ةعافشلاهنمدارمان ا ىلع ساشلا ||

 نيبال دبعو تيده نمىدهملاوكدلا سيارعشلاو كيدعسو كدب لوقبفلسو هدلغهقلا ىلصدمجتوعدملوأف أ
 هلوقنمدارملاوهاذ هذ تنبلا بركناصس تملا هتو تكراش بلا الك: ءاصمالو المالك كوك يدي |[!

 ىلع ساشا مادنقا هدفي ةغافشلا ف هس نال ىلوا لالا لوقلا لوق أو ادو #نامانقم كبر كثء-نا ىسع ْ ١
 ىلاعت هنا لاشي نأ ومعالم ولاه ناف الف ده ا امأ با وثااال ادم ةيالف ءاعذملا اذه رذاماواذ وعر مقدس ْ

 دهلا طذادوون اق طةف ماعنالا هل: اةمىقروك ذملاءانئاان صتخم ةغللا ف دج انالانلقلوقلا اذه ىلع هدمت | 7 :

 ىذلا هسرال فصضاضرأ اذهو هتيقاعدوحت ماقمدارملا(ثلاشثلا لوهقل الز اخت السم يمن حملا اذهريغف ١
 ىلعا دم هللا دعب لاق هنا دوه ص نبا نع ىور ىدحاولا لام (عبارلالوقلا ) ىناثلا لوةلا ىف هانركذ

 صضنو عمظق شحوم لذر ل اوقاذهو ىدحا ولا لاه مث شرعلا ىلءههم هل لاه هناد_هاجم نعو شرعلا

 لزانااتئعب لاقي سالالا 3 ثعبلا نا(لوتالا) ءوجو هبلع ل ديورم فنلااذهدا فب ىدانن بالا
 ودو دضا ام د شالريس نس الخالا»ث عملا ريفتف ءربق نم هماها ىأ تمملاهلناث عب لاقيو تعتاد سعاسقلاو

 (ثلانلاو)دوءقلا عطومال مايقاا عضوم ماخملاو ادعقملة.ملوا دوهعام اقم لافي اعت هنا(ىناثلاو) دساف ||
 نمو ابهانتما دو دممت اكل مال اوةالصاا هنلعد _عمدنع سلي تي شرعلا ىلعاسلاج ىلاعت ناكول ||
 لاهل الو نالز ازعاريثك نفس دل شرعلا ىلعدقا غمهسوابن ا لاقن (عارلاو) ثدحتوهذكلذكتاك | ٠
 مهلاوحانعمهلأ ب ىلاعت هناو هعمنو لحي مهناو ىلاعت هللا نوروزي مهنا ةندللا لهأ لك ىفنولوةي قمحاو |

 هباعدقا ىلصدحت صنت نكيول نينمؤملا لكل مهدنع تل اسلام اهذه تناكا ذو ايندلا فاهيقاوفاكتلا
 حالصال موق ىلا هلسرأ هنا هنم مهفانالف ثءب ناطلسلا ليقاذا هنا (سماهلناو ) ةمترو فرش دي ماس لسو
 ناسناالا هاا للمال طقس ل ذر مالك لوقلا اذه نا تيذف هنسنن عمم بلجا هنا هنممهفنالو مماههم ع

 همفو قدص حرخ ىنج رخايو قدص لس دم ىناش ذا بر لقو ىلا علاه من .لعاهقاو نيدلا يدع لمعلا للف
 امهدج ؟نءاوق نضرالا نم كي وز غّدسلاو داكن او هلوقريسف:ىفانر كس انا (لوالانضلا) ثحابض |
 | ةنيدملا نم حره نا كل ىلوالا هلاولاه دوما !نا هتمدا رملا ىناشلاو اهتم هج ارنا ىف ةكمراغك ىسهنمدارملا ||

 ىلاعت هناف ل اهلا ءالؤه ىلا تفتلئالو ىلا عتدتبا:دامعب لغت او ةالصلامقاهل لاه ىلانعت هنا متماشلا ىلا ||
 راف نااهتمدارملان ادب الا كيةانرسسفنافةعقا ولا كلت ح رش ىلا مالكا اد.__هدعب ذاع مث كل _امعمو لرمضأن 1

 ىلجدا بر لقو 4 لاهو ةنسردملا ىلا ةرسمل اء سم أ ىلاعت هنا الا هده قعم ناك كه نيم هححا رخااودارا كم
 ةناالا كاةانريسفناو ةداتقو نلس١لوقاذهو ةكموهو قدص حر ىبجرخأو ةن, د اوهو قدس لدم ||

 ْ هسلع هقا له هقالوسر ح ران ماشلاىلا با.هذااو ةردملا نم جورملا ىلءهولمس دوونلا نائم دارملاننأب ْ
 برلاهةدملا ىلا دوعلا دنع مال لاو ةالصلا هملع هنا دارا ناك هيلا عج ريناد ىلا غتهلفام سعأ ماهنفرلسو |

 ظ اهنا ىأقدص حرك .ىلا اهتم ىيعرخ أ ىنعي قدص حج رم ىجرخأو هل دا اوهو قد لدم ىلخ دا"

1 

0 

1 1 | 
 ا 5

/ 
2 1 

 ح ار 1 5



8 

 | | منالاوجو هسفن نع ثنا هئابقلال ثنصتمدباسعلل لقاك هيسفأ نءدوعملاهنايقا الا دويتف ىيع“ هنأ: ىلا ءازه

 ا :لايقحا هسفلوقأو هسفنن ن<كوتللاو الاو جراسا قاب ىأ ب وحكمو نأ امموح رحم لع ر نالف لاو

 أ توما ذنعهدودهو هداور بيل ءاةالصأ ا ىلا ماقلا ةقشم لمصاو مونلا ةذأ كرا انانالا ناودورخ

 | ٍكلدلايلط مامقلا اذ_هناكتوملا دنع ذي نال ا دو هبسهلا ىلا لدينا دوجهل | اذهل زت نم «ضرغ ناكالف
 «١بسعأ لاق *ىنزامااور عنا جا !ناىورامؤ» و(ث ىرلابتدح و هيقو) بسلا اذيهلا دسم ب عسف ذودملا

 ا دقووم ىرع انالس م دارا دس ةالصل ادءهتلا اغا دست دف هنا عج ىتبح ىل مف ىليللا نم ماقناذا يدحأ

 ىلمانأك لوقنف اذه تفرعاذالسو هيلع هللا ىلصهقتالوسر الم تناك ا ذكع دقر دعب ىرخأ ةالصم

 نموه4وقىف نمهلوق(ثاانثلا ثا )بيسلا ادا ادب ىعس هنا دعس الفا داهروا دو ع* ب باط ناسنالا

 ضعيف ىأ ليالا نممقريدقلاو هلع فوطعمن ههلدب ال دحسرتف هلوقىفءانفلاو قاعشم ع نمل د,ال ىل_لللا

 ظ ةلفابنلا ىنعم (عب دارلا ثعفنا) نآ رلا ىلع لل ةشملا ةالصلا هنمدار ااونآ ارقلابىأ هيداوقو هي دعتسوتف ليلا

 د ا اواو نء كولد ب يلابعت هلوق فدانركص ذ ل هالا ىلع ةدارز ناك ام ةغالاىف

 هللا ىلص "ىبنلا ىلع ةبجاو تناكل هليالا ةالصن ا ىلسعنابنيم نالوقةدابزاهنوكريسفت قو ةدانزلا: 07 , الأ

 نعت ةداب زواعوطت أ :للفانتراصف تضسن مث هلع ةيساو تناك اهنا لاه مسالا نغالمألدسو هماع

 هيلع هنن | ىلص «ىبنالرفغىلابعت هناإلاه انسخ اهجو لقانا, ةوكرسفتىف ىدسلاو دهاسجيرك ذو ضار كلا !

 برئوللا :نابغك ف ايهريثأتنوكمأل هنافةبوةكسملا ىوس اه. أب ةعاظ لك.ةرخأتا امو هبلاد ع نء م دعته مو

 اذيهلف باوثلا ةدايزةدامغلا كان نمدوصةمان راكو باو لا ةرثكو تاجردلا دايز ىف هيأت توك لن ةستيلا

 بؤذلا ريفكتلاهملان وح اد ةعاطل اهذهذتاراذكلا ىلا ةاّمءاد هون دمها نافةمالا ف الذع فتان تيب

 هيت تاللمس هيلع هللا ىله”ىنلا نحف لفاوودئاوزن وكبابغ ا تاعاطلا هذهنا تنثذ تائب و
 نيذلاامأو كنار كريغقح ىال نَة-ىلفاونود5 اورامنا عيل هلذان لاق تنسلا اذبؤاف

 ا ما ضيصختلا ىلعهلتلفاناهنوك ىعماولاولسو ةيلع هللا ىلص" ىنلا ىلع ةيجحلاوتناكل تسلل !ةالق نااولاع

 دجسّتف هلوقنانلوقلا اذه ةرمصأ ع نكميو كتم أن مو نم اميبتض مس سمها تاؤإذلا ىلع ةدئاز كدلع ةديرف
 مزلبوولامدع لإ_عذال "لذات هلوق انلج ولذا .تاوددسمتا اذه نركب جوف بوتجولل الا ةخ. .صو نا

 ىلغادئازابوب وجو نوكنمءانرك ذام هل :لذانا عوكى عمنوكي نأ بج وذ لالا فالخيودو ضراعتا

 نارقو لمللا ىسغىلا سعشلا كولداةالصاا مقا هلوق( سماسإلاثحأا)لءاهلئاو سمخلاتاواداا! بوو |

 ْ ليلدلاو ةمالا قس ماغ عملا ىف هنأالا لسو هيلع هللا ىلص لوسزلاباصتخش هيف رمال ارهاظناكناو ر ميضأ | ا

 سالان ا ىلءكدياذ هو لوسرلاب صوصخ دءهتلان سعال نا نيمق كت ”نلذأب هيد هم لدللا نمو لاق هناهملع

 ة:دئافديقلا !ذدهيددبنملاب مالا دبسقتل نكي لالاو مالسلا هلع لوسرلا صوضغربغ زممملا تا اواصلاب

 هللا نم م: ندعةلكن ا ل نوزميةملا قيقثا ادو#ئاماقم كير كش .ناىدعىلاعتلاق معا هقاوالسصأ

 ىلاءتهشاوازاع ناكهه رج مث ئش ىف اناا عمظأ نمو عامطالا بغت ىسنعةظفل نال ىامملا لدأ لاق بحاو

 باصتناف (لزنالا تضل )نان هيفادوناماةمهلوقو كا ذهيطعنال من :ىفادحأ عمط: نان 56

 (فانلاو)ا دوج كعب. ىأ كانغ هلوقنف لاا ىلءهباصتنا نؤكينأ (لوالا )؛تاهجوادو© هلوق
 لاق ةعافشلا هنا (لوالا) لاوقأ دوما ماسق اره سفت ف (فابغلا ث ثهلا) رهاطو هو ماقملل امم تزؤكم نأ

 ْ مايقملاو» 7 ؛ الاوز هىلتو هيلعذيلا ىلص ىف ل! للاعاب هعلغلا عامنا فق كو ريفملا عج ىداولا

 امنادجل اودماح هد _جاذادوريصبامت ناين" ه1نال كلدو هير عجم ظفالا لوقأ و وول تو

 ىلع هسيف لسو هءلع هلي ىلص هلقا ل ويضر يعن |اماة هن زكي نأ بعد قمل ماقأا اذهف مانعتالا لظنوكي

 ناكل ذنال ع رمشلا رياعتو يدل غيل توه نوكين أزوهعإل حايمزالا كلذو مايغن الانا د ىيءمؤد وفن ل

 هللض يذل ائذلا فن انسنالا عييمطتو عممطلادو# امام ز كم نا ىدع ةلوقو لالا ىف .الصاح
 امص - 210* ل مم _  تلشسسملا

 دمع هيوم نم .

 ا



 . كلاب
 اج حس حس اس تا اه سس مح اح هس سس مسا اج حس سوت حسم عطس مح مسج سس حمل ره حس ممم

 | قايل "بلا اعدام الك ةامدك و وأننا اينالاو نيد مغتلال اوهطانمش نيطامسشلا و 4
 نا انه نال _عافنينمؤدلل ة حر هنوك امو ىلاهت هلا ءافشالف نآرقلا, فقس ل نم لاق او هلع م

 :ديفي امامهضعي نامعسق نا ,ارقلاو:دسانفا!قالحالاو 'هلدطاسلا دئاَشهلا بيس ةضر صاب رعبا! حاؤرالا :

 'باستك | ةيف. تح ميلعندضر امامهشعب وءافشلاوهو نيل طبل تاب وةونيلاضلا تاهش نع الفلا :

 ةةكئالااةصزب طالتخالاو نيملاملا برر او ىلا ناسنالا لصا اهم ىتا!"هلذاقلاقالخالاو ةنلاسهلا مولعلا |

 ؟ديمرجالة معا |ثتانسوم لمءك ىف ىلا ىلع ة مدة ضر | ةلازاناكا او ة زل وهو نيب رمل |١
 ةجروءافثنآرقلا نوك نيباملىلابعت هنا لعاو ةحرلا رك ذب هعبتأ مءافشلاركذيشي الاءذهق ىلا عت هللا ا

 عام نال كاذكن اك امغاو نوكرمشملا هيدارح او نيم اظل! قس ىف لال_ذل اوزاس تلا اسد "ووك نيب نيم زما]

 دب ريو ”هلطايملا لامعال ا ىلا ميهو عدت ةومدلا قالخالاهدهواد حوا دّةحو ايضْعو اظن .عمهدب نب نآرقلا |||

 لابعاملا ىلع لمع ”ينايمتا!نيبضل قالا لانا عسب اول وفر ءاوسف ةدسافلاقالخالا كلب وةثف || 1

 نيكر رسشملاءالؤه ديازما امس ن رفا ارعسي ىب رطل ! اذ فق الخال اكل: ىوقي لاءعال اكلت نامنال اوةدساسفلا | :

 ءالؤه عوقو ىف ىل_هالا بنسلارك تا متمنا لاكش اوداسفلاو لالش اوىزاناتسردف نيلاضلا ألا
 ءالاولابملا ىفةبغرلاو انندلا ب وهو لاكبتلا اويزهلاتاماقءو لالا ةيدوأ ف نيلاذلا نيلهاسجلا 3

 اىأنوض رعاتإسنالا ىلءانمعت | ّذاو لاقفمهداهتجاو مهب ببسي ل صح انغا كلذ نا مسهداقتءاو ْش
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5 
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 اذن هينا داعيا دايس يو ضاعت اروع 1 ل

 اا م يامر هلوت (يناثلاثصلا) قنا ءاوسأ قطن ناسنالانالافاكمقاةعاطد ءاد رقه ىلاصندلا ا ا
 موثلاو «ضارعالاو دعبلا ةغللا ف ىأنلإ عمود عانت أ ناجع ىانو دان ىلا هضرع ىأهروظتملو | 1

 نالرابكسعتسالادارأو هرهل هساويو هفطعمسنع ىولي نأ بنابابىانلاو ههجو ضرع هيلو | 1
 .ةدصدلا مس وةزمهلاو نونلا عذب ةماعلا ةءارق ىهو ىأن اها دا تآ رقىانهلوق فو نيريكتملا ةداع كلذ ١
 ىلع ماللا ميدقتن اهجبو هلوءانر ,ءاعنب اا رقابنا" ودعب أ ىلنزاقيدءبلا ىأنلاو لالا ةقلا هوم ظ
 نينا ةلامايىداسكلاو ةزجن ارق (!لنو) ضمن عب ىلن نمنوكينازوجيو ىأر فارم ولوتكت يعل 4 ١

 لور عوبأ أرق .( اهعبارو ) . ىر ل مم ةريسكللاءاينانونلا .اورنسك مث ىان نمدز هل ا لام أ ممنال كلو | 1
 نودلا تف لصالا ىلع ةزمسهلارسسكو نونا تب ىلناةز جو ىءاسكملا نءريدنوركبى بأ ة باور ىف مضاعو | ١

 ْ 0 اولا نم ةلزان وأ ض ضو أر ةفهسءاذاىأ انسؤن ناكرمشلاهسماذا و ىلاهت لاق ةزمسهلاةلاماو ش

 ةيدتاات م زاقنا هنا لضاحلاو نورفاكلا موقلا الا هللا حور نم سم .الو تا ةجحويزمنن أ لاديييسشاإوزلا ١

 كر ناغ رفتي لو نزال اوتقسالا هياعىلو سا اسندلا نعن امرا ىف ق:ناو هقبا رك ذىرمنفاسومرتغا ةلودلاوأ ||

 ههيعنو همركأف هير مالتي ااا ذا نإ الاامأ ف ىلاهت ةلوق ءريظنو هلفاركذ نعادبا مور نيكس! ادهن ىلاعته قا | 0

 هييماذاراعورج“ ريشا !هسماذ ا اعولد قا نائسنالا نا وق كلذكو ىناها فر هلوقىلا ى ىمرك أير لوقف ظ

 منا هملم ل_ءلدلاو بهذملاوةةءررطلا ةاك اشلا اجلا لا هتاك اش ىلع لمد لكل ق ىلاعن اه متاع وةمريملا | ||

 هفوة كلذ. الا نس دارملا نا ى دن ىوقي ىذا م ةريثكق طه نم بعشني ىأ لك اودودودر اطاذه لاش |

 رهوج لكاشام ىذو ىلءل + ةي دج [لكنادازملا ناوهورخ هجو هيفوالمسس ىدهأو هنع لعايكبرفىلاعتأ

 ناوةعع 8 هلداق لاعتا هنءتردص هيولعد ره اط ةريش هق رمشم بذا هسفن تناكن اق هحور ىذتةمو هنن

 ءالمعلا لوقأو:دساف سس لاعن ا ةنءتردمة نال "هل ذم ةقيمخ هلدن ةر دس اسفن هسسفن تناك | ؛ ْ

 ةسهاملا ةةاتمح انما لاقت نم ممال مأ ةيهاملا.ةفاتخ ىهىلءّةب رشدلا ةقطانلا سوفنلا نأىفا وفلتخا|
 ,فةبواستماهن ا لاك نم مسهسواجت اهامواهرهاودب فال الجال وااو حأ اواهلاعنافالتخاناوأ

 : كلدي رغش تأ رقلاو لوألا مقلاوه ئذنغر اتخلاواهتخ زم فالتخ ا لج الاهل اع فالتخاوةسانا

 و
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 اهم“ - قبوخأو ةالصلا ف لش دأ نر لقوذازملانا سانت لك اوهودب "ال ا هدغريسفت ىف ىفاغلا لوقتلاو ىلع ]

 أذا ارااناقيسامم لك اوه د(ثلاشلال اوَقلا وائل اركت مزاولب ماسلا كرك ذ دروض>و نك الخ الا و قدنملا عما ْ

 | ىلع قب الاجارخااهنمغار ةلادعباهنم سرح أو كتعيرمشتو كني هادا تام_هبمايغلا فاسدا بر لقو 0!

 كهزتتو كديحو لئال دراج ىف ىلخ دأ بر لقو قبسا.# ىلعاوهو عب دارا لوقا او:) ةيقبوةعبت اهنه

 تاثدحملاثودحراب'[ىف لمألا نمولولدملا ةفرعم٠امضرىلا لبلد لاعتشالا نمبر كتدقو

 لكف لشد" (سمانللالوقلاو )تاريغتلاو تاريثكيسللا نع هما درغلا دج الا ةفرعم فقارغتسالا ىلا ١

 ظ قدصلا عم هع ىنجرختام لكن ع ىبرخأو تفرع قارغتسسالاو كتي دوبع ف قدصلا عم همفىلخ دتام |
 ا ”ةدكرحو حو رخو لوبد لك ىفالصا- م هيدويملا قدص نوكينأ هنمدودقملاو ةس او ةفرعملاوةيدوعلاى ف

 5 عفاش“ ثدهلا) قدمح نش هنم نجر اود صو دسرقلا ناغبدأ (سداسلالوةلاو) :نوكسو |

 | ةفاضا قعمواكراب ايمالزغمىئازنا برلقو لاه ام الخدم تلد لانش + لامس دالاكر د صم ريملا ميني لدم 1

 ظ :-..اعارشاو انس الاندا ىلاصت هللا لأس هن اك امه دمقد_لا ىلا جرذلاولسدملا |
 | نقاب نم عبجب ىلع اهب ىفنرمصنت ةرهان ذي ةحئأ ارسم اطلس كئدلن م ىل لءجاو ىلاعت لاه غمركيأم ١

 | ىلاعتهتتا باس أ دقو ةرد-ا اورهةلانو ةخحاب هفاا نم ىلعذيوقنلا هقزرب نا ىلاعت هقا لاس بقه هلداو 3

 [نويلاغلامههللاب زسناالا لاقو سانا! نم كب سمصعب هتناو لايق سانلا نم هبودعت هنأ هل ءاوهءاعد :
00 

 6 .دو»و قل |ءاسلقو لاذ هءاهد باجل هن اذل هنئا نيب ةرمصنلاا ها ل ان ودلك نيدلا ىلع هرهظبل لاهوت 1

 | تةهز نمد بصأو: :ليمصاولطبقهزو عئارمشلاو ناندالا نمءاوساملكوهو لطابلا قهزو هسعرمشو ْ

 لعب اةسنوتسو ناقل تيلا لوح لا مويتكم لذ دنا دوععسمابن ءو تكله ىأ د قوز سف

 | ناكلطايلا نا هلوقو ههجو لب بكم مدل ل_عسف ل طابا! قهزو قا ءابلوةيو هدي ف دوءياهنعطب
 لعاهقاوموولا عربسأ ىلع لوزن لق سنالاهنأ الا ةوصو ةلودد|تقذنا ناو لطابلا نا ئسمياقوهز : |

 | يمهل ةاوادا جال نيملاظلاديزيالوني:مؤملل ةحروافشوهامنآرقلا نه كزخند), ىلاتعت هلوق“ ©

 | | وهنعرلعا مكبرف هنلك اش ىلع منعي لك لقاسؤي ناك "رسل هسماذاو هسناخك ىأنو ضرعا ناسنالا ىلع ْ

 ا | ءاضقلا تاشاو ثعبلاو داعملاورمشملاو تاو هئلاوتاءهلالا حرمت :قنيتط اا ىلاسهت هنا لعا (السس ىدعا :

 | نوكتاسب هعمتا نآرقا كلذ لكرك داعاورارسالا نماهيفام ىلع هنثو ةال_صااي نمالاب هنت !متردقلاو ١

 ْ شعلا ىهلب ضال تسلانه»هنمظفاو ةحروءافشوهامنآر ةلا نم لزنتؤ لانة ف ةمروءانذثن رولا :

 | عمم مث ءافش دوهام نارقوهىذلا سنا اذه نم لزنتو ىتمملاو نانأوالا نمنسحزلا او.دتحاف هلو ةكحسسا[/
 | ةئامسللا ضاسالا نماشأ ءاغشو ةيناسورلا شا ىمالا نمءافشنآرقلانالعاونم:مؤمالهافشنارقلا ||
 'هلظاسلا تاداقتعالا ناعوب ةءءاحورلا ضا ىحالان الذل ذوزره اظف ة.ناحورل ا ضا ىعإلا نمءاهُش هن :وكامأ |[

 َتاَوِفلاوتانهلالافةدسالاتاداقتعالاادافاهةشافدلطادلاتاداقةءالاامأ ةمودذملا ةالتالاو ||

 لاطباو بلاطملا هذه ىف لسان هذملا لئالد ىلع لّقشم بان كتص نآرقلاو ردد قااوءاضقلاؤداسملاو '

 لوم نآرقلاو بلاطملاءذهىف ًاطائاوهةمناسورلا صا ىمالا ىوقأ ناك اءاوان مةاهلطابلا .نهاذلملا لا
 اذه نمءانفشن ا رعلا ناك م رجال ةنطانلا ب وعلا نم :هلطامل! به اذملا هذه ىناعةفشاكعا | لئالدلا ىلع ْ

 دننافملا نماهقام فءرعتو اهلندف: ىلع هشم نآرقلاف ةمومذملا قالثالا امو ىفاسورلا ضرما نم عونلا ||
 ضرملا نمع ونااادهنمءافشنارتلا ناكفةدومحملالاعالاوءلءاكتلا ل ذافلاقالشالاىلاداشرالاو

 نالذة_.نا.:بلسا ضارمالا نمءافث هنوك امأو ةةسناعورا ضا صعالا عجب نم ءافشنا اغلا نأآت دنا

 نانتامسلطلا باص أو ةفس الفل | نم دوهجلا فرتعااءإو ضا مالا نما يشك عسفذيهنءارقي كريشلا ||

 5 وكتن الف دءاسفمل عفدو عفانملا ل ضقت ىف ةمظعارانث [ءيج اهتم مهبل تلاع ازمااوةلؤوهحملاقرلاةةارقل]
 ةدرملارعس تو نيب رشم ةكستئالملا يظعتو هيركو هللا لالح وذ ىلءلوسشملا مظعلانآرقلا اًده ةءاز رق ْ

 هس سس سنس
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 وهحو رلااذه نمدا راش( لوالال اوةلاق)» 71 ذمدق: أمى وس ىرخأ الاوقااو رث ذساثلانا لع ةنالا | ْ

 +جو

 هللا باحأف صا ارءالاوءاس- الا دهرباةيدوجومن ءةرابعودوأ ما-الاهذب ماهر خآ ضرع نع

 نكسم هوةثدعيالاث دحالدر © طمدرهوج وعلب كلذكس ا هنافحورلااماورصآتءلاو طالخالا ٍ
 صأبث دحد وح وم هناي هنع هاب اجأف ضارعالا هذ واو ماسح ال اًهذهلا رياغم ايش ناكملا 2 وكيف ٍ

 رثك |ناف همخن ةصو خلا هنقمق < علا مدع نم مزليالو ديا اذهل املا: دافا ىف ءريثأتو هني واقودقل ا

 نااندرا اذاامافءارقدلا عطق ىذستت ةيصاخ ئيصتكسلا نان انف ةلووهع اهتاسهامو“ املا ىئاقس ُ

 وهج قل 0 و ا مريضا ادرس تايشروت |

 ةعدق ح ورلانا هولأسمهن1 ىلع دينا وللا اذهو ىبرل_هف نم ىأ ىنر يه نم حورلا لق هلومتف انلعف | ىلانرمأ با لاو تيدر وعر ةسعاامو ىلاعت لام لمتلا نما دق ملا اانا وو ) فانا

 : ةرابعوهوأ بيكرتلاو حاز 1| اذه سفن ن عةرابعوهو أ طالخالاو ع ايطلا حازم ن نءةداوةمندبلا اذه

 | جازتما نم ث د ءامشا ماسالا هذه ن الكل ذو ضار ءالاءذهلو ماسج الا ءذهارباخم دووم هنابهذع :

 ايف لسع مث فرا.ءااو مولعلا نعةملاغ نوكُت ةرطفلا أ دبص ف حاورالا نا ىنوي الذلقالا للعلا نم مدت أ اموأ

 ريبغتلاو لاكىلاناصةن نم لب دينا اىفو لاح ىلا لاح نمريبغَتلا ف نو كتل اًرئال ىهذ فراعملاو مواعلا |
 ةجداح ىهل_هحورلا نأ هولأ م مسمنا ىلءل دير ره نءحورلا لو هلوةف ثو د !تارامأ نم ليديتلاو 0

 ىل_علدتسامت فرم أن محورلا لق وة نءدار ااوهوهس وكنو هللا قلب ةعقاوةث داحأ منادبإجأف !

 يىفةلوقناما د هفاليلقالا للا نم موآامو ةروقنمد ارماوهو لاح ىلا لاح ءاهريغس حاورالا ثودحأ

 هذه ىف روك ذملاح ورلا سف: :قةلوقما لاوقالا ر اسرك ذف ( ةيناشلا ةلثسملا) للءاهقناو ب بالا اذهأ

 اذه ىف ه:ءلوثسملاحورلا, قد اللاواسور ثان" الا٠ ندءريثك ثار هلا ىم«ىللاعت هللا نال كل دو اولا نآرقلا '

 ىلا هنهلوق هيلع دب جورلابنآرقلا هللا ةيمسن (لوالا ماخلا) نيم ةمريرقت نم ب الؤنآر تلا الأ س علا |

 نآ رقلا ةسبمستىف بيا اضيأو ه عا أ نهج ورلاب ةكئالملا لزني هلوةوانمأ نءاحور كلا اذيحوأ كلذكو |

 ةفرعمو هئكب المةفرعمو ىلاعت هللا دف رعم لصخت هيناللوقعلاو حاورالاةامح لص نارةلانناحورلان ١

 2 ل ,هلو ةريسفت ف ءانركذ عضوملا اذهرب رقت مانغو فراسملا ذهب ىحتاسغ حاورالاو هسرو هيثك ٍ

 هل كوول رقااوهعضوملا اذهب قداللاحورلاناوهو (ىناثلا ماما ناسامأو) ههأ نم حورلابأ
 ىلا كيلا انبحوأ ىذلاب نيهدنل انك ثنئلو هلوق هنعرخأ: ىذل او نينمؤمال ةجرو اف وعام نآرقلا ن كيلا ْ

 ١ رمهظ ضعبل موضعي ناكو لو لثم نون أيال نآرقلا اذهلثعاو أدنا ىلع ناو سنالا تعم اعل لق هلوق وقأ

 | حورلا اذه نم دارملات وكبشأ اضيأ بجو كاذك اه دعبأم ون ارةا !فضو ىف 3 . الاءدع ل_قامناك الغأ

 | هلا اولأ_5نآرقلا أ اومظعتسا موقلا نال كل ذو ةةسانتم ةبسا:ةماواكنارقلات انآ نكت ىتحثارقلا ||
 ارهظ مالكوهامناو رمشملا مالك سنج نم سبل هان ىلانعت هلثا ماجا ةناهكلا سنح نموأ رعبشلا سندح نم 0

 رمشبلا مالكر منج نم سلو ىيررمايز هطانغن انآ رقلا ىأ ىبر أ نم حورلا لقلاهغف هليزننتو همجوو هللا عأب
 ةوفواردق مهمظءأوهر تاومسلا كس الم نم كلما الاءدهىف هنع لود ءلاحورلانا(ىناثلالوقلا) |[

 لاه هنا هننع هللا ىذر بلاط ىلأ نب ىلع نعاواقنو انفص ذكئالماو خورلا موةيمونىلاعتهلوق نيءدارملاو هو |

 كالت ىلا عت هلق ا عيسي ةغا ىلا ؟ن وعبس ناس لكل نانسا فلأن وعبس هو لكلا هجو فا نوعبس لكل موه |
 املس ىلاسهت هلل قل لو اولاه ةءاسقلا موب ىلا ةكئالملا عمربطب اكلم ةددست لكن م هنبا ناو اهاكثاغللا لإ
 لعفلا:دح او ةملب نبق نو عبسلا نيضرالاو عبسلا تاوعسلا علت ناءاشولو شرعلاربغحوزرلا ند مظعا 1

 :ىوأ ىنلاغ ىلع هقرعامل لمصقتلا اذهنأ(ل ارالا)ءوجو نما 2فينتا ليلا اذهلوقينأ لئاَعاو

 - - مسصص
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 ظ |هوقب حوراثو دح ىلع ج>امنءداصاو هلا وكتو هللا لعفب تلص>امناؤ هن داح ىهن لب لاةف هن داجوأ د
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 ْ ىلا ةبسسنلابو ةحرلاوءاغشلا دقي ضعبلا ىلا ةبسنلا,نآرقلانا ةمدةّملاةبأ الا ىف نمد ىلاعن هنال كل ذو

 ا ص هوفنلا كل- قثاللا نا ءانعمو هنلك اش ىلع لمسهب لكل ق ةوقب هع منك :زهناورابكشاد ذي نير رضآماوقأ
 ' | راث ؟نارتاا نماهفرهظ نأ ةر دكلا سونا كا: و لاكل اوءاكذ لارا“ آن آرشلا نما مفرهظي نا ةرهاطلا

 | مالكلا اذهو ههجو درو توراص لا بوث ضددتو نددلا نيطو مللادةهةسعشلا نأ اك ىلالضلاو ىزملا
 7 نءايةرهظب ةيفاص ةقرسشم اهضعبف اهم اها ملت سوفنااو حاورالا تناك اذا«: هدوصقملا منايمعا

 | | هلوق ه لاك“ : ىلع لاكن و لالض ىلءلالضنآر ةلانماهيةروظي ةمأ :ط ردك ام نسدروف لمرؤق نا ارقلا

 | محال ىلاعت هناللعا (الياقالا للعلا نم مو أ امو ىب رنمعأ نم حورلا لق حورلا نءديوام_و)ىلاعت

 | لاعثالل حاورالا ةلك اشم هنمدارم'ناانركذو هالك اش ىل_ءل هد ل كس لق هود ةمدقتل اهب الا

 | لئابسمةي ”الاىفو حورلان ءاولأس كاذاف هّنمقحو حورلا هام نعانههثدصلا بجواببنعةردانصلا

 | ىذلا حورلاهنمدارملانااهرهظأ لا وقاد ”الاءذ هىف:ر نأ ذملا حورلا ىف نب رس دال (قوالا ”هلشفملا)

 | | هاتان عام أو نينا مرش أ نافشالث :عاد_ه«اولأساشيرقلا ولام دوما! نا ىور املا ببسو»

 هلع هللا ىل_ههقا لوسراولأ:حورلا نءوننرقلا ىذ نعو فنهكلا باصصأ ن ءهولأس اى وهف
 أ زن اموين يعبر أ ىسولا هنع عطقناف هقلاءاشنا ليلو مرخأ ادغمالسلا هيلع لاف ةثالثلا هذه نعلسو |

 | ىذ ةصقو فوكلا باصص أ ةصق مهلرسف نهقناءاشينأالا ادغذل ذ لاف فاى 2 ناوة:الوهدعد ىسولا

 | نانيبو فر يمن نءجورلا ىل-ةحورلا نع كن ولأ يو ىلا ل وقوف لزنو حورلا ةصقم_ماو:نينرسقلا |

 | نعطن ءساسنل!نءوال قالا لسعلان نمش :واامو لاف حورلا ةَمءَدح ةفرعمنع ةرمداه قلختا لوةء ظ

 | اذاق ىلا عت هللا نمان اكسسم ىل_ءاالوان اشمظءا رميل حورلا نا ( اهازأ ( هو-و نم ةباورلاءدهىف أ

 | تااولاع دوهلانا (اهبناناو) حورلا ةفرعم نم عام عنام ”وىأف "هل ءاس لب ةنكج# ىلاهت هلا ةفرعم تناك

 أ | لقعلا نعدنعب مالكاذ- هو”قنوهفحورلا نع ب لو نيئرقلا ىذ ةصقو فوكمأ | باصحأ ةدقن ءباجا |

 | ا ايا اينو جالك دل ياكل نيب زرتلا ىذا سير ةلوكنلا باف خجل ' .:

 ا لمقن اكناف هنو. لعاا دعب وأ هنو: 3 . لعلا لبةريتعتناامااهرك ذيىبا| هب هناك افاضيأو ةودلا ىلعال_ءاد

 ظ ءدهرك دى ةدت فالف كل ذ لبق ةمواعم نوبت تواص ذشنيفس هنوني لملاد هب نكت اواهيقموبذك هتؤبنب للعلا

 د "لج ص نا (اهناانو) هو ذل ةصص ىلعالنل د لعس د م_اذهفحورلا ةققح نعباؤملا مددءامأو هب ةءاكطا

 ْ | ثددالاهفرعاال فال سو هيلع هنا لس لوس)ا لاقول نيماكتلا لذاراو ةفسالفلارغاص هفرعب حورلا
 أوهىذلالوسرلافككن تاسنا ىأرمةحت دهب "هل سلا هذه لمع لهما نافريفنتل اوريقحتلا بجول ام كلذ

 | ناكو ولعت :نكترل ام كلعو نآ رقلا لنج لاس لا ىلاعت هنا(اهعبا رو)*الذفا ا لضفأ ًاوءانلعلا لعا :

 | ناكو نيبم باكىفالا سبايالو بطرالونآ رَدلاةفص لاه رادع ىندز بر لقو لاه واطء لع هقالضف

 ظ |.ذهفرعاالانالوقيتأ ب قملي فدك ه فصو هلاحا ذه ناك خ ىهاك ءاسثالاانرا لوقي مالسل هلع
 | هباو خورلان ءهولأس مهنا اندنعر انما لب قامخاروهجبنيبةرؤك ذملاةروهشملا لئاسملان» اهخاعم ةنلة سما

 اموال ءهولأس مهن اهب الا فرو كهذا نا هربرةثوهوجولا ن-دحأ ىلع هنع ناجأ ا 1

 بعت فاسو رب هموهأحوراةبخاملاقينأ (اهدحأ) ةرمكسص ءوجو ىلع عة حورلا نعلاو بااو

 | لاقينأ (اهئلانثو) ةنداحوأ ةعدقحوزلا لاسقي نأ (اهسن امثد) زمحتمملا ف لاخالوزيهتمرب غدوسومرأ
 ١ امواعدو حاورالا:داعس ةقمةح املا. نأ (اهعبا رد) ىفتوأ مانحالات وهدم قتله حاورالا |
 [لث ملا هذه نع مهنا ىلعلديأم همف سيل حورلا نءكنولأ بي لوقو ةريثكحورلاب ةقلعتا ثح امااق "لخاو 5

 |باوملا | ههوىبر سمأ نم حورلا له هاوقلاؤسلا اذه نع باوذسا ىف ركذ ىلاعت هنأالااهريغنءوأا واأس

 [اهمدق نعةناشلاوحورلا ةيهام نعلاو بلا امها دا اهانرك ذ ىتلا لئاسملا نم نمثل[ ءالاقدلالا

 | لجادو ةدوجرم ماجا نعدرابعوه أ هةدهامو حورلا ةق.ةحاماولاه مهف( لوألا ثصلا امأ)ا.ثو محو !

 1 جو و مسسسسسسب دست دوتسا بسسس سووس دمج هس سسسم جبس هس مج عج سس اص وس مرور يس ب معس هجيمس حجج سس تمسح
 اره



 هل ') لال دلا كل و وت قا سسو مسا اذه ف ةرابعت وكب نأ متنها ىلع ل دباضبأ وهنامدجت ركب

 'ناسنالا نا ىلغلدئاراناولشدأفإ اوقوغا هوقو اشعو او دغابلعنوضرعيرانلا ىلا هتلوقنا (ةبسواسلاا ٍْ

 مالسلاو ةالغاا هنلغ هلوق ك0 ذكور الا رف نم: هرتهر تار سقسمب ريقلا مالسسلا هيلعهلوق | ٍ

 لمعلا ةيدبو دسللا تومدعب قي نانالاْ ا ىلع لدتصوصنلا .د#ه لك تمابق تماهديقف تان نمإ| ١

 ةط سى انيعكل ذو تا داما عدمج ىف كم زاج ايح هنوك انزوجولو تيمي سلبا اذه نأ, نا دهاش ةراغلاو | 1

 ه.لعةهوق اوق (ةهاساللل) دا ادهرب غئشناسنالات أم نلاتسمدسلا ناك ىناسثالانا تنثا ذاوأ 1

 ىداوابو ىلهأ ا, لوشي و شعنل'قوف هحور رف هشعن ىلعتسمملا لهما ذا ىت هللا وطبق عالقلا ا
 لحام لئماور داق "ىلءهعشلا اوائريغل ىغلاف هل ريو هلح نم لالا تعمج ىف ت تيفااك اًيدلا مكب” نعلتالا|

 قب سعنلا ىل_ءالومت دسللانوكي اه لاح نانح< رص سو ةيلع هللا ىكض ”ىنلانا ىلالدّتسسالا هوى

 هل اله أ هال ناك ذلا نا مولعمو هلحريغو هلح نم لاملا تهب ىداوابو ىل_هأابلوقيو ىداثي ئش * لانه | !

 نتاج ردنا هفناسن الا كل دالا سل لاوولا هتبقر ف قد ئذلاو لالؤ او مارذسانمل اءالا عما تاكو 1

 كيروولا ىحرا ةنيمطافتلا نيم كانغت ةزق (هنمانلا ةطا) لكمملا اذهاود لا اذهلرباغم ئثأ|

 عجري كذلائشلانا ىلعاذسه ل دف تول لاح اهلعهجوتموهامنا جرا هلوقب باطملاو ة ضرع ةسضار ْ

 نانثالاالا سلا ضارنوكيىذااو هلا هنعامضارنوكيو هللا نماضاياس اتركي نيا
 ةغا) دما اًدهلراغمناسنالاف تمااريغ يعلو طبنما توماقغب ]با قياسناللاوا وبس (ٌ

 اولا مهالوم هنا ىلا اودر نوط رغيال مهواتلسر نق و'ثوملا هسا ءاساذا ىحولاهتهلوقا ( ةغبانلا | |[
 دودرلا كاز دوكيدأبجوق تيد ادرك ل ضالر تصفق ايديال 1 0

 ناكلالاو ٠اس أ اود دسللاتومدعن مماال ولقم-ارابز ىلانؤمهذب وريم انمهل نوع ديو مهانوم نع ْ ْ

 ًاااز_ه ىلع و ةقدصل ا ءذه ىلء قابطالاف اًنبعمجوايز ىلا باهذلا ناكلواثبع مهلءاعدلاو اء موت قّدصتلا | 1

 ٍْإ وضع عاضاذا ناسنألان ا (رسع رشعةناثلا ةنلعا 5 تادسحلاا ذهل ارراغم ناسنالا ناك تم |

 ”اةافقألا
 هاهم سو ب7 71 ١0777

 ا م يي مرر ول ل ذآ

 ٍْ نأونتينانالاثا لعل ديلي دلك.( (ةعبارلا ةخعا) هنا ذ ىلا ىرخبا :ههقيشي فيكن هتاذننعدلال

 ندبلاادهلارراغمناسنالانوكس جوف انيجدلا تركمان مرو وكي دق نان الانا (ةمايلا

 أ مهيردشعف انس لبنا ونم اهنا لس ف اولتق نيذلا "نيس سالو ىلاعت: هلوق ءانر اك ذام ةحد ىلع لءادلاو |

 ,ةحخا) تطدنملا اذه نا ىلع لدي لس هل اوءام> أ نياوتقملا ككاو أن ا ىفعشي رص ضذلا .!ذسهف نوهرزب ظ

 كلذكورادىلار اد نمن ولة نكسلو نولؤعال هللا ٠ اه !مالسااوةالصاا هماءهلوق كلَذكو تومادعب بح |

ْ 

 ناسثالا نان عب رمصت كل ذو امهافانقاءاح ناسنالا كلذ ناك الو# امد دنسحلا ناكسح قذلاتقولا ىف

 نوقدضتي مه" :اوطوملاهااقرفرت ينال موللاو راشد وبلا نم لصنلاو للملا باررا عمدجنو |

 ناودسملا اذ هريغئثناالان اء: دهاشةميإسلا ةيلصالا مهترطف نا ىلع ذي ةرانزلا هده ىلعو ءاعدلا
 هشاواهاباىربسانلا نءاريم كس نا (رمشع يدا اةحعا) دما ازهت وعلب ثوعالئثااكلذ

 ا ءاضق ؛ هيصورفءاريدقو كل هتنف دانه هسفتاق الفلا عضوملاىلا بهذا هل لوقنو مانملا ىف هوم دعب ظ

 أ دع قع .ناتالا نأال ولو ثوافترع ريع نعم والاف ءاراناححص سنقا ذا ةلقبلا 4نعم همدع نيد

 رالاناىإ_عسملال دو توم ادم قب نانالا نا ىلدعلدلذلا اذهلدامو كلذكن اك املالاوتوملا |

 || كلذ ناف "اضعالا نما هرعخىلا ان (عاضتوا ءا. نع علغتوا هالهجرو هادي علقت نال ثم هتأضغلانمأ َّص
 : انآ لوشن هناي توافتنا تالا كل ةنتعق عقي لو ناسنال اكل ةنيعوه هنا هلع هئلق نم دع نادنالا | ْ

 ظ ناىلعى- ة.ناحرب كل ذو ىلحرو قدياوعطق منال وشب هنلالا كلذ لمقادوسوم تنكىذلا ناسنالا كلذ ْ

 ا ةقيلاءذه نعةرابعناسنالا لوق وقم نمل ع وءاضعالا هذهارباغمءيثناسنالا كلذ
 ٍإ



 را ا /

0 

 ل مالا هفرعاملسسغنتا اًذهفىحولا بلع لزني ناك امايلعنااشبأو دي معرب علف هفرعدة نوكينأ ٠
 (قااثلا) ةريل رك ذيهلو ىلعل ناسلاو حرمشلا كا ذلسو هملغ هللا ىلص ”ىبتل ارك ذ فاسو هيلع قنا ىلض ”ىبنلا
 لكب ماكسملا ناكنإو ةدئ اف تاسغللا كلترع-ةككىف نكي ملا دحاوالقاعو ادحاوانا و. ناكناكألملا كلذ نا
 اذهنا(ثانلاو)ةكئالمعو# كلذ زكي لبادساواكملم كلذ نكي لو اناو.-تاغالا كلن م ةدححاو

 ىلعءالقعلا ىعاو درفوتنائ شو هفةاملسا بنوته ىذلا حورلاامأ هنع لأسي فيك ةذوجولا لوو جئت
 لن رمح خورلا اذهنا ةداتقو نسل ١لوقوهو( ثتاانلالوةلاو) ل وأم مل!لاؤ لا اذه فرصف «ّفرعم

 0 انحور اها! انلسر أ هلق ىو كدلق ىلع نيءالا حورلا هب لررثةلو ىف حورلاب لب رج ىعس ىلاسعت هناا هملغ لما دلااو
 8-5 ودرلا اول أسف كبر أ: الا لزءنامو لدريخ لاهو ىبر يه نم حورلا لق لاه ىلاسعت هنا اذه دكّؤبو

 كالا انماو يل قلش حورلا دهاجي لاق (عبارلا لوقلاو) هلا ىحولا غربتي همايق فيك هسفن ىف ليربج
 | دسالو سائااناوسلو سلا نوهب لاصوب لاهو سؤرو لبسراو دبامهلو ولك ايمدآى ةرود ىلع

 | دعشف لوه*#ئئاذهذاضي أ و لوقلا اذه تانثا ىف .كسفلا نكع ايشةددا ارانخالاىفالو نآرقلا ف
 | | ةسمللا لاوتالاءذهتبتالا ءذهى ةروك ذملا حورلا مسفت ىف ءانرك ذام لص اخ هما ١لاؤ ا! اذه فرد

 ًاكوورشلا معلا نالعاناسنالا ةقيقس ف سانلابهاذم حرمشاف (ةئلاسلالثملا) باوصلا,لعادقاو
 تقدو تءمنو ترصنأو تمهنو تاع نا الا لاهاذاوأناةوقب ناسنالارمشي هبلا ًامئانهخ نأنلصأح

 | مسا عومججوأ اضرعوأ امج نوكسك, نأ امااناهلوقبدح لكل هئااراذملاف تبضغو تساو تمعثو
 [طبضاذهت ثلاثلائشلا ل3 نموا ضرعلاو مدلل نم بك رئاموأ ض رعلاو مسعلل اري اغمأش .وأ ضرغلاو

 | اهجو أ ةسنبلا ءهذهوهّنوكم نأ اما مسلك لذف مسج ناسنالا نا لات, ناوهو (لوالا مسقلاما) وعم
 نءوةسودحلا ةمنبلا هذه نع ةرابعناسنالا ناننولئاقلاامأ اهتءاجراخاهغ-جوأ ةنبلا هذهى الخاد

 لب مسروأ درك دىلا هقب هرعت امال نانالا ن ول وةبءالؤهو نيملكد اروهج موؤس وسما مدخل ااذه

 | هريرشتو لطانان دنع لولا اذهن أ لعاو ةسو محلا ةيئنلا هذهب ىنبملا مدملا وهناسنالا لانقينأ بحاؤلا

 ْ انلطبأو معسل اذهنع:راعناالان وك انلطبا اذاقس وسلا مسالا اددهوه نادنالا اولاف مهلا

 | نع ةرابعزاسنالا نوك,ن أ نكمل هنا ىلع ل ديىذلاو ةملكتلانههم الكل طبدقف اسوس ناذننالا نوك

 ةراتناسقنلاو ةدايزلاب هل د .ةنللا.دهءازجان ا لصاح ىب.دبلا لعلنا (ىلوالاةخلا) هوجو مسا اذه

 ظ
 تباثلإ رب اغمربختللا ل دمتملا ناب لصاح فقرورمتملا لعل او لاز هلاو نسل بسم ةراتولوبذااووغأ ابتسم
 | ةثاساءذ#ه عود نعةرامعسبل نان الان اب”ىىطقلا لع !ةثالثلا تام 2| هذه عوت نم لص وقاملا

 كاتى هتاف صوص نية م هاو مخ ةمهلا هسوتمركملا لم نوكمام لاع نابنالا نا ( ةيناثلا ةدعا)
 | لفاغريغةلالا كتف وشو اهاصةمواهعومش هضاعب او هياضعا نعو هنديءازخا ع.مسنعالفاعنوكي ةلاملا

 | ءانو كل عجو ترضأو كم الكت عمو تءهتشاو تضغلوقي دق ةلامحلا لال: ىف هنا ليلدب ةّدسعملا هسفن نع
 هئاضءانمدحاو لكنعو هندب هل نعل فاو ةضوصخلا فذ ماع لالا كل:ىوهف هسف:نعةباكرممذلا

 لكلو ندنلا اذ_ه تلح اراتتمن ركوب نأ ت < نانالاف موا_همريغ وهامرب_غمؤلعملا وهضاعناو

 ىلاءاضعالا هذه نمداو لك ةفاضايوإ ةءمكح دسأ لكن ا(ةئلانثلا ةحغا) هضاعباو هناضءانء داو
 |ئثلانوكينأ تسوفه سلا فاضااري_غفاضملاو ىباقو فاسلو ىل+رو ىديو دعو ىس أر لوةمفهسفأ
 قاذوى سف ل وقي دقاولا# نافءاضعالا هذه نمد او لكلو ندبلا اذه” ارباغمناسنالا وه يذلا

 ةةقااتاذااو : سفتلا.ديرأ .اذاامأ نا-:الارهولرباغم هناان دنعت نديلا دارملا ناكن اف قاذو ىف
 | كلذو ىفاسنا هلوقب هسف“ ىلا ئثلا كلذ فضي نأ هنكع ناسنالا نال فالفاناهلوقب اهماا راشملا ةدوسغلا



: 
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 داب نيرمغمةلزتعملاءأم دق نمو هللا مهجر لاز غلإ دماح ىو .كلاو يناهفصالا بغارلا مس املا أ ثلا

 ا
 امس الا ب اا ا ا و

 ا هلع نلفت ىذلا مسملا امأو ءانيفالا درع دع نع اي ناسنالان ا «القعلا نمدخ أ لقيأ م حالو |

 1 وه دنا لاقتن ءمغنم ناف مدل ىفالاناسنالا هنا امنع ؟ ىثفدح لقي لو ةعيزالا طالخالاوهفةيئاملا
 5 ناعوت ىل عوحاوزالاو و: ةءرانلاو ةش .ئاوهلا هلع بلغت ىذل ا متساساامأ توملا مزج رغاذا هلا لل دبحورلا

 : 2 ,رلا ىهاملا| ولاه وغامبلا فو بلقلا فام ١ة داوم دار زي رغلا ةرارخلاب ةطولغ مث ةشاوه ماسجا(امهدحأ) |

 هرج هنال وشي نم مهئمو بالا قىذلاحوراوه ناسث الا لوقي ن* مخ اوفاتخا غناننالاى م اهنأو
 ْ ةيغامدلاو ةسلقلاحاورالا ذهب هطلتخم اه هيرانءازحا ع نءةرابعحورلا لوب نم مهممو غامدلا يف ئزتنال |

 نع ةرانعحوراالوقي نم سانلا نمو ناسنالا ىهديزيرغلا ةرارلاب ةامعسملا هوتي رانلا ءازحالا كزنو ْ

 قفتلاالو لددتااو لاخلا لئقتال ىغو سءشلاءوض ' ةعيبط ىلعر هوما ةفيطا ةيوانعمة سين اروث ماسمجا |

 ةقدرسشلا ءاسح الا كل: تدفن هتيوساذافهلوقيدازملاودو هدادعتسا متوندنلانَوكَت اذافقزغلاالوأ| 5

 ءامذاشو مدعسلا ىف مدعسأ نهدذاغنو معقل ىف ران لا ذا: ندسبلا ءاضعلخاد ىف ةسبهلالا يو م ,لا

 ىكورنُم هيف تدقنو هلوةيدارااوه ند بلاره وج ةيوامسلا ماسالا كائذ اذنو درولا مسج -ىف درؤل
 ةطملع طالخ !نديلا ىف تدلون ا ذافام- قب ةفب رشا ا سالا كلمت فتاالب (تانلس و مامأم ١ تدبلاناغأ

 ض هرمي ذ عنق ندبلا اذه نع كشف امنة ءريشلا ماسجالا كلنا سمنم ةظملغلا طالخالا كلت تعيش

 | لاو- نم ةمهلالا تكلا ىفدر وامة ةباسطملا دي دش هناف هذ ىل ًانلاسح بشن رش زقحذما ذهن طرا ١
 ناننالا نا امأو ندما!لخ اد ىف دوح وجو مسج ناسنالا تأ نيلئاقلا بهاذم ليصعتاذهفتوملاوةايخلا |

 ! م وو

 نانالا لاقي نأوهو (ىلاثلا مسقلا)امأ لوقلا اذه ىلا بهذ ادحأ ف رعأالفن دبل حرا دوبوم مسج | | ْ
 ملء فودوءهنالو هروح ناسالاناةرورضلاب مولعملان ءنال ل قاعهيلوةبالادهف ديلا فلاح ضرع | ْ

 |كوةننأن كم ىذإا لباضرعنوكمالز هوملاوا ارهو ناك كلذك نكن مو فّرصتلاو ريب دملاو ةرِدَعل اون ؤ

 هيفاباطر دقن 1 ه ىلعو ةصوص# ضار ءانافودصومنوك نأ اطرتشي ناسنالا ناوه ل_ةاع لك بأ ١

 رختالاةروسباهنمد-او لك ة دوس رمسكلاو تيزتما اذا ةعبرالارم .هانعلا نا (لوالالوقلا) لاوقأ | ْ

 اذن يل انالا ىف أهضعيف ةمهانمم ريع حاز اذه بتاصو حاز 0 ىغتل دعم ة.فءركحص تاصخأ

 (ضوص#زاد_ةعرصأ: هلأ ربا تام ايلا سطيلزتم نورس ماع ءةرابع 2 تاسنالاف ةيسرفلا |

 (ىفاشلاٍلوةلاو) ةلزتملا نمىرضبلا نسا ىبأ لوقو سفنلاءانقيكركنمو ءايطالارو فحل اوقاذه |||
 ةامطاوةرد_ةلاول_علاوةاللا ةفصب ةفوصوم اهنزوك طرنشب ةبص نص ا ءةرامعناسنالاّن ا
 مذا مةنوضوم فلن زم ماسالا اتوه س ءااؤلاهو سفنااوحورلا اوركنأءال مد ماسلا معاق ضرتغ
 نأ(تلإثلالوةلاو) ةلزتملا خود شرغك ؟هْذءاذ هوةردقلاو لعلاو ةاملا ىهو ةص وخلا ضارعالا |
 لك شب تاناومةازتاس نع نءزاتمامنا ناسنالاو :ردقلا وولعلاوزالياب ف وصوم ماسح نع .ةرايعتاسنالا |
 رومالم ف ضايلارو هدو كن الملا ناف لكشم اذه نال هن ازاو هئاضعا ةشهو ه داس خب ظ
 هلساج ري ةروسلا هده نا عم لماع ةنابن الا بقري ةيوضوفو هيئاضإلا معمم -لصاس اسنالا |

 لاةينأوهو(ثلاثلا مقلاامأ) اسكعوادرط ةمناسنالا هم لوصح ىف لكلا اذه رابتعال طن ذقذأ
 نيقتلا»اةينيلئانقلاةفسالفلا نمنيهلال ازرثك لوق اذه وةينامسج الو مسحب سيل دوب و مناسسنالا |
 لم نيإسملاالبع نم ةيظع ةءامعس هبل بهذو ا.ئاسوزاباس-واباقعواماوثو اسناحوراداعم سفنال نيش |

 سفنلات ايثاننيلئاقل!ناللعاو ةعامجة 3 اركان نمو ديفملازيسشلابم هدنعبقاملا ةعيشلا نار لإ

 / ىلعو ندنا!ادهو صوملا اردولسا اذه نع ةراسبعن اسنالا لاق نم تس نوفا م هر(لوالا)ناةيرق | :

 ا | هجرا ىفالوزلاعلا لخا دىف لصتسريغو هجراش ىفالو ملاعلا لادف دوو مريغناسنالافريدقتل ا اذه ظ

 أ لانملاهلانأ ىف رضا ورعب دنا قات ند بلان قاعتم «: كسول و م: ءلصفن ءالؤ ملا علال صتم ريد 1



 ا
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 | هللا مهكمدقدووملا نم ةعاس نا ىلع ن الدي ثي داحالاو نآ رقلانا ١ سشعةثااشلا ةحغلا) : م وصلا
 | اذهناكوس ل ناف قب موأ سما كلذ لاح قب لحهناسنالا كل ذلوةنف رزاذلنا وةدرقلا رود ىف مهلعحو ١

 ا | لاح قب ناسنالا كلذ ناانط ناو ئث ىف مسملا نماده سلورب زغمل | كاذلا لو ناسنالا كلذل هاما

 ءتغ زم قرفلاو لكلا اذهو ةءنبلا هده: ١

 | نانالانوكينأ بجون ءرهل لن بر دليلا تزن (رشع ةسمالن ا ةحلا) لكبهلا اذهو :

 ا 1 ١ |رخآ لم قروظلاو ل عىفحرفلا لمعتسس 'ئ ا كلذ نا لاةءورهظااىوسو حرفلا ىو سرخ أش ١

 || برضلا ةطشا وبما ووذعلا كلذ ةطساو:ةذللا كلل سحب هنأ الاى لا كل ذوه لاملاوذذلتملا نو تحسه
 | بطاخناف اذكل عفتالواذكلعفا4تلقودي ز عم تداكن اذا ىف (رششع ةسداسلا ةخطا)وضعلا اذه ىلع

 هنبعب هئاضعا نم ائي.الو هالو هفتاالو هتق دحالودي ز ةهبجوه سيل ىنهنل اورومأل او باطلا اذس م
 زودأملا كلذ نا ىل_ءلدي كا ذوءاضعالا هذ -هلارب رياغم امش بطاخلا وىسمااورومألان وكي نأ ب بوف
 ؛ 1 ”ءوثالندبلااذ_هتللجب ىبتملاورومأللا لاشي نازوميال لاولا# نافد ا اذ_هرمغ ىسبتلاو

 [|| ةملاع ةمهاق لما تناكول لوقنف ةماعةمهافهلهبا تناك ول دبات !"هلوللا ىلع فلكستلا هج ونانلق هضاعب او
 | ١ |مامقىنتي لوالاوةدس قع لع دذبلا» ايلا ان نطير قس اير دلل خو يرش دانت

 ||| اكز دع امهافاملاع ندملا٠ ازا نم دساو لكن وكي نأ ىذتتي ىناشل او لاو هو ةريشكلا | لاح اب ضرعلا
 || كردمامهافاملاع سيل ندملا نم نمعملا زان أن ل صاح ىرورضلا معلا نااشن دقو لالشتةسالا لددس ىلع

 أ لصالون نوكأ ب بحي ناسنالان ا (رشع ةعباسلا ةحغا) لاؤسا!اذه طقسف لالةةسالان

 ناكلوةلال-طناذ_هتن'اذاو باقلافدو-واائشل!نعةرامعن انالان وكب نأ مزاف بالا ىفإلا ْ

 راستع لعاف هنالاملاعن وكينأب «نانالاناانلقامنا كلا هذهو لكدها اذه نعةرانع نادنالا

 ادوسقمنوكيإلامنال)ءاانن اطورمشم امهورامتخالاو باقل اًةاعساوب لب ىدلاوهراتخلا 26 |

 ىفالادجولال لا ناانلقامناوءاشالاءاملاءنوكي نأ ب« ناسنالا نا تيثف هلي وكت ىلادصقلا عنتما
 نآرّلا امأو بلقلاةبحان نما واع دحن انابىزو مضلا للعلا دن ان الف ناعربلا امأ نآرةلاو ناهربلل باَقلا

 نيءال|خورلا هي لزنةوقو نامعالا ممن ولق ىف تك هلوقو اهبنو عةمقبال نولق مس عل ىلا هت هلوةوغ تاناافأأ]

 دسملا!دبهرهناسنالالوةد نم لوق ل: ط هناف نب ريدا ىل_عوباقلاب قاعت هلئثوأ باشلا ىفْئَد

 ناغناو :نآسنالا ةقشحنا| وهو سو ريغ ناسثالا نا ناس .وهوفاشأ!ثحلاامأو لك هلااذو 8

 سايقلا اذه نيو ناني عطقناتمدسةمامسهو نوللااماو ملعسلا اما وهف صو ام لكو نوال او مطبسا ْ

 بهاذ م جرش (ةعبارلا ةلكسملا ( ىئبقي ناشر اذندو ةسوس#الو هنا درع ناسنالا فضح نا ١

 ىلغسلا ماسلا اذه ىف ةدوجوملا ماسجالا نا لسءان دبل لخا دف دوجوم مسج نا نالا ناني املا

 ىنانالاندبلاف ل هنا عنذوواهججازتما نما وةمنوكماموأ ةعرالارصانعلا د أنوكينأ اما
 يي هتاجازتمانمادلو م امدح ليصا.لا نوكسس»نأو ذدرال لب صلاخ ىرصنع

 او رضفلا ور مظءااكح ةغيشكلاةباسلاءاضعالا وهذةيضرالا هع باعت ىذملا مسلما امأ ل وقنف

 رباغمثناسنالا | ولاه نيذلا «القسعلا نمد لقي لودلملا ومحالاو مهشلاو طابرلاورتولاو بعلاو
 || ةدالطالت ةغ دك اذءالاءدهنال كاذو انا وضع نع ةرانع هناند_ادها ا

 و ل مسوس سس سس يي را ا يور

 الو

 0 | نأ بوف قابربغ لكمهلا كل ذو ةمنبلا كلتو ىانناسنالا كل ذريد قتلا كلذ ىلسع لونة زحسملا كلذ لوح

 ١ | ىري ناكل سو هبلع هنا ىلسهقا لوسرن ا (رمشع ةعبارلا ةدغا) مقبلا كدا ارياسغم أثناسنالا كلذ نوكي

 0 | ةش انههف ىدتلا عسشلاةروصف سيلب |ىربن اكو ىاكل ا ةمدةروص مال سلاوزال_صل ا هملع لو ربح
 1 | نع ةرابع سباناسنالان ا ىلع لدياذهو اهضانربغ نا نالا جتنا عمل صاح هلكتشو هلكمهو نا سنالا

 1 نانالاناتنث تلقااىفالا سدل ل_علانا تدثواسا اع نوكينأ سحب ناسنالا نا تدثاذا وك هلق ىلع



 و تف

"1 

 لوقنفةمهيدبلاءاعّداوهو (لوالا ماقملا امأ) هت ىلع ناهربلا تن رخاوهنفىهيدللالعلا عدن ةران

 | نادى اراشأ اذاةنأةزو رضا انلغب دمحأ لكوانا هل وقيد الك هللاعنشي ىلا ؛ ئئلاوه نضنل نم دارملا |

 | لكا هملاراذملا نوك.نأزوحالم لق نافددهتمرعغا ك-اودبلا ااشملا كلذ اك انأ هلْؤَغي ةدد وصخ
 انلةعامالاةئاانلق هز زدكص ءامشأب نماكرم نوكد دحاولا كل ذناالا اددجاوناكناراناةلوق,دحأ

 ظ كلذ نااماق دحا و ءيش هلأ رو ريضلاب مولعمانال وع ما هملاراشملا ل وقت للاؤلا اذه عفدىلا ماقملا اذه ىف

 ىفهملا ةجاحالاذهف همقمق ةق داو هن قدها ووفر درك ان كرما اوك تالا

 (نلؤالا ةجحلا) هوجو سفنلا ةدحو ىلع لديىذااف لال دّدسال !ماقموهو (ىناشلا ماقملااسأ ) ماقملا اذه ظ
 ماللا باطن ث دع ة انفن ةلاخ ةوهشلاورفالملا عفدة دارا دنع ث دع :اف:ةلاح بضغلان ا | ْ

 روعش اهل نكت )نارفانملل ةعفاد:وق ئه ىتلاةسضغلاةوَملاف ارفانمو اب المئوشل !نوكير رمش را
 ىلاو ةرانٍت ذحلا ىلا دصقل نالراتخالاو دصقلا لددس ىلءرفانملا كلذ عقدل ابهثاعبلا عنشم 4 ايناس

 ٌدبالزامّسْحالا لمت_-يلع رفاتمللاعفاد هنوكيهملع موكا ئشلافئشاانزوهشلاب طورمشم ىرخآ عفدأا ١١
 ناهربلا اذهب تفكر دم هتسسبوه نوكي ن أو ٌدبالِسْضْعِب ىذلافاز ةانمهنوكت ميسا ١

 داو لترك سلتا رهو ان: ضرئاذاانا (ةيناشلا ةخغا) ةنءابتمت تاوذى:لصاح ةئيابم قمشنلا | كك 1

 هلعفب هلاغتسشا نم رخ ”اللاعنام صامل ارلعفي امه دحا لاغتش اريسي نأ عما صامل هلم العيس امهثم

 ةوهشل ل ورخ اره نضغل!لحموارهوحر كفا اولا ردالا لكنك لوقنفاذه تبا و هم ص يللا | |
 ا هلعفب لاغ:ثالا نم ةيناورشلا ةومالاعنام اهلعفب ةسضغل اولا لات * | نوكب الن أب جنو الا“ ١ رهوج أ[

 تضغلاب لاغتشالا نم هعنباهملا هيامسصناوةوهكلاننا الا لاغتشا ناف .لطاب ىناثلا نكل سكعلابالو |
 رعرجج باجل نراقب ىلا نانسى السا تدب الغ يوما ادذو ناا:لعق نيكفلابو هيلا هبانصتاو

 ةخلا) رختالال عقلا, لاغ:ثالا نع هلاقثاع لاعنالا هذه دح انرهولا كل 3لاغم_ثاناكمرحالف داو

 بضغلا لوص ا.ه سري_صي دو ةوهشا|لوصط اب: هلاردالان وكي دقت ءاسش أ اكردأ اذاانا (ةئلاثلا ْ
 دنع لص لكلردملا رهو 1 لردأ نيف ىهتثن ىذااو ضعي ىذلل اريام لردملارهوملاناكسولف

 ةوهكلا لوض- الث اردال كلذ ل« بترتيال نأ بج وو :ريخالو رئاةلاردالا كلذ نم يوت اره وللا | 5

 نحاصوه هنعباردالا باص ناانلع مازلت الاو درعا اذهل_ص-ثءحوبذغلا لوسخالوا ١

 اس سفنوذ مس هنأ نا ومحلاةَةمقحْنا (ةعبا لادا ) هلع يضطغلا ب ساصواهايعبةوهشلا |

 مخي روغشلاالا ىنادلا ئعمالو ىادلا لوصح دنعالاةدارالا رت نأ اهكتال سفنلافةدارالابةلومتم

 علا وريغلاكرد م هند وهودا رالا 3 وصلا ن وكب نأ ىذتت» اهو: هعذدق بع رب ,ر شدو أ هيذجج ىف تعرب ١0

 ود“ كلا كلذ نا تدن ودحاو“ وا :ةناسثالا نفنلاناانركحذام تيئفراشلاو عفانلاو ىذؤوملاوذلملاو

 وهو ضا.ةلاو ىهتكلاورت ذنملاو ركسضتملاو ل_ءضملاو سماللاو قذ اذلاو ما.ثلاو عماسسلاو رصملا ْ
 تاكر اودي راستخالالانفالا عيمجف .ومدوملاوفو تاكردملا لكل تاك اردالا عمم + فوصولا

 اذه نمغتلا نوكنالن جواد او أش سضنلا تناك املهناناسب ىف (ةيناشلاةمّدقملاامأو)ةيدارالا |
 اذه ”هلج نع ةزاسع فلل نو عاجلا كالذكم الا ناك ىم هنا ناس امألوقنف هنازجأ نمأش الو نديلا

 :يراسرغيكوقلا هذ هناي ءلاوركفتلاو و ذتلا و لمضتااكك وةاارتاساذكوةعماسلاةوقلا اذكو نديلا
 00 ريتا نكت نأ عنج هنأ ناد امأو ةءيدبلام واعلا ىوقأ نم وه لب ىهي دنع نديلاءا زعاوعلا

 3 راتصنالا فوطؤم هتعبؤه داو "رج ن دبا! ىف سيل هنأ ةرورضا اعل هناناف ندبلا اذهءازسأ نما

 ' عابمشلاوءاشعالارب اسبالننعاان صوفراصبالان ارطاخلا ىلار داش ىذلا لبر كذلاد ركشلاو عامسلاو و
  [ًاراسؤ لولاكلذكو اضعالارثاسسالو الا, صوضخم .وملاوءاضءالار“ اسال نذالاب صوم
 4 تك ايدالا هذه لك [فوصوم ديساو ءزجب نديلا ىف لص هنا لاقي ناااماف لاسعفالار“ اسوتاك اردالا

 عمك
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 | ثقلطتاْا سفنلا اولاع يذلا. (فاشلا قيرفلاو ) ريبدتلاوفرصتلا لس ىلعالا لاغلا.دل امتال أ[
 أ دات الادنعامهع وجو نمفنا |نيعن دل او ندبلا نيسع سفتلا تراصف ندبلا,تدا ندلاب

 |هاذم" هل_#جاذ_عقندبلا ف سفوق سفنلا ترقب تشو دامتالا اذهل طبت وملا تةوءااذاف ناسنالاوه د

 أررغةفطاة سن ارونذيواعماسجان ةةلغتمابتالوقيو سفنلا تي ةرق نب تبان" ناكو ناستالا ف سانلا |

 أ نا ارسل كلذ ق.ماداموندنلا فةيراستوكت ماسالا كان ناو قزقلاو قّرةلاوداسفااو نوكللهلباه

 | (ىلوالا طال ةيعاطقلا ءوولارك نلف ةبع انقااهضعبو ةيغطةاهضعبّة بوما هوسولاو فسعضأهضعبو ىوق

 أ قاشلانيعتف لطاءلوالاو زيهم ريس غوأ ازيهم ارهوب نوكسص, نأاماق رهوجناسنالاناكاالا
ْ 

 أ هزيحت ناكول هنأ هيلغ لملدلاو ةصوصخلا هتاذ نيعازيستم هنوك ناكل ايت ارهوج ناسنالا ناكول (قوالا

 ظ نوكالوأ ازيستمنوكي نأاما ةفصلاهدذه“ نفرطلا عطا ةموخش ب نم ل اكاد ناكل عام ةفص |

 ٌ | مزلي هنالزيكا !لحم نوكي نأ عن هناانلقامنا لحما ةعاق ةفص زا !نوكب لوقلا لطف نالطاينامسقلاو

 ظ امناو لاس يوهو لل ستلا مزل ةذصناكث او دوصةملاوهفتاذلانيعناكّنا ىناشلازيختل|نالو نكمل نم
 ظ ءيثلاواهفدادتمالاو تاهل ا ىف باهذلا وهزصتلا ةقمش نال زيه مريس غزيمملا لمن رك نأ مدن هناانلق

 | ناك ول هنأ اذني تثق لاس زيص#ع سلا مق هلودح وتانهحلاب صاصتخ اهل نكي ازيصتمنوكمأل ىذلا
 ظ | نيعةصوصخلا هنا ذزمت ناكول 6 انلاةمدقملا) ةصوصخملا هنا ذريغءزنحت ناكل ازيصتمارهوج ناسنالا

 ظ هناذتراصول هنأ هملع لملدلاو ةزيصتم اهنو كص فرعدةف ةصوصخللا هناذ فرع ىتمناكل ةدوصخلا هاذ
 | ةمدقملا) لامحموهودحاولائثاا فتاسثالاو ىئنلا عانتجا مزلالو هج هزمت راضو ةمولءمةصوصخلا
 ظ د_ئعرهابط كل ذو هئالثاا تاهل! دادتمالاوزيضتلا,نيلهاجا وك لاح انتاؤق رن دفانا (ةثلاشلا

 اذك تاعف ل هدبغا لوي نأ ل ثم تامهملا نمائشب الغتشم هنوكل اح ناسنالا ناف ناصتمالاور اتشالا
 | ةصوصخلا هناذياملاعنوكد ىسهأ تفااخ ل لوقءام دنعف كب رمذو كيد أتى غاابا فاو ىرمأ تفلاش لو

 هزدحت ناكل ازيصما ارهوس نانالا ت اذن اكو ل هنأ انرك ذات تشفزيلافلوهخلاو تاهللاىفدا دّمالاو
 ١ | مزيف كلذكس لا هلأ تب تيئوزيصتلا لدعدقفةصوصخلاهنا ذل عام لكن اكل كالذكن اك ولو ةصوصخلا هنا ذنمع

 أ تاذناكول هنا نمراعماد_هاولاه ناف ب ولالا رهكلذو ازيخم ارهوس سلناسنالا تاذ لاق نأ
 انقل ذكرمالا سلو ادّرمتار هزوح هنوك ف رع هس: تاذ فرع نم لكتاكلا دز ءارهوج ناسنالا

 تادلا كلن نمع نم دب اسلا اذ هوزيصتملا ف لاحالوزيص# سل هنأو انعم ادّر هنوكحص نالرهاطظقرفلا

 ناو ةمواعم ةصوصخلا تاذلا تاننوكتن دل كاذك ناكاذاو توبشلا نم سبل انالةدوهالا
 نوكيازيصم رهو ناسثالا نوكرب دقت ن أ ىلعانالددقاناف ازيكم هنوكف الخ امولعم بل ل اكل د نوكيال
 | قرفلا روظفالو مجم هزي نوكيو ةمواعبهناذ نوكت نأ عانجريدقتلا اذه ىلعو ةدوصخلا هناذ يعزي

 | نمادجاو لكلو ندبلا اذهل ةرباغمنوكت نأ بو ةدحاو تناك هوةدحاو سفنلا (ةزانلا ةجغار

 | ناماقمانههانلو ةدحاو سّقنلا|نوق ىه (ىوالا ةمدقملا) تامّدقم ىلع ةينبم ةحطاهذوفدت از

 ةران

 ؤ 7 | نعرفنلا قلعت عطقن !ندبل ارهوج نعة_فةدطللاما سعال اكل: تلصفنااذاق ند ةربدم سهلا تمت

 الا | اهضعب ةريثكص هوجو موقلا يح | لمعلا ةمحأن نم س ةذلا ىتنثملئالدف (ةسءاللا اةنيفارؤنلا

 ا | ناكولو تاذملا كلتريغازصتم هنوكا َناكَمل كل ذك ن اكول هنأ ازيكم ارهوس نوك نأ تنال بكا

 ا ' مالا سياو صو مترا دة ازيصتم هنوكمل من بجو ة-موصخملا هتاذ ناسنالا لعام لكناكن كاذك

 01 | ةمد11)هنالثت امد قمىل !لملدلا اذهرب رقت فرقتفنف ازيصمار هرج نانالانوكيألتأ ب جوفكذك

 [|| ىلوأ ةفصرخ الاوان اذامهدح أ لعج سدل هنالو نيلثا عاتجا مزلب هالو ندر زمازيكمدساولا ثان وك

 1 ىلع هنا هسفن نعربت نأ عنشمالو هفلاش ناسنالا كلذ نا ملي نأ عننمال موب ناقوس

 أزيلا ةقدشح د هلا ا الع نإ ديس جرف ةلاطاءدهىةهيرضو هبدوي نأ مْرَع



 | هيشعضعاذاأش رص نا هنكءال ناسنالا ناف كلذاو تال" الا نم ةناعارغنهلعشلا اذهىاساذب |

 ْ | ةبنغضفنلان ااناعف هامل اعناكأ أيرلعلا هيلقنعلبزي نا ةتبلا هنكمالامأ هيئذا ذساذ اان وص عمسبال ناو | ئ

 0 ا زجبسسح عج ص جو ص سمس ص ص سر سس بسب موسم نس سس

1 0# 
 يم تعي

 1 :ررزضلاننالابلا عوام كاذوةرثكلا لاف ةدحاولاةسلا ماس قضت هلالف قالا مسقلا تالا '

 | :زثكلازانحالا فدعا ولا سلا ل وض-انز ادهم ةزيثكلا لاسحملا ف:ذحا اولا ةغصا !لواخ زا رلهالو | »|

 أاوتافاسسأ حالا كلن نم داو لكن وفك, ذا ةودهتملا لاما ىفةدحاولا ةفضلا لة نا ردت نالو |

 وه سد ناسنألا نأ ث ثري نيفسلا ذات ةطالون ءريثكأسانا ةدمحا ولاةنلناءدهنوكيلارمالاد درختفاماعأ|

 | ل ةرورمد ىطتقتةاسللا كان م دحاولاءزلاب:ذدساولا ءانظأ موقت نز زمعالالا ولاه ناف ةثدا هذه | ا

 ظ | ىلعدعأ_:ناريدقو ةبملاخلاالا لعلل ئعمالو ةسللا الاةاسلل عمال هنال لطاباذنهانلق ءاسحاءانزسالا |
ٌْ | 

 ةامح عوج ةثح عومي لصح نا لوقتاناالا ةملاعلا بجو عم لعلاو ةسلابجوت ىعمةاسللا نا | ظ

١ ١ 

 د ةئجو زج لكىف لص ناو لاحم وهو ةريثكلا لاملاىفةدححاولا ةفصلا تاسح دف ةدحاو ةءملاعو:دنساو | ا

 ةروص قيال هناف:روص همف تام مدس لكنا (لوالا) هوحو نم ةافانملاهذهزرةةواهسج تن
 لعب هين لمح اذا محشلا نأ ةاثامالاه الاوز نادال رت لاول ةرالا وس ل

 إ 00 م ا ووا ثيلثتلا | ْ

 : :ص ليدتلازتال سفشانا خلوسا مالا ةروصللاهلوبقو ا :دحلاو ةروص تلقاذاف ةدقعلا روما نع 0

 لهسأ كلذ ددن ةمن" الار وكالاها اومقراصرتك 1 ومللاه] اويق ناك انك لة !ففهضت نأرمغ نم ةو وصمت

 لوبق نا تدثذمولعلاىفاط اشر او اح رمد ادزاالك اكا رذافام-هفناسنالاذادزن بدسلا اد سهاو عرمساو | ْ

 نا (قاتاو) مدح ثسدل سفن !نا مهو كل ثوروصلل مسلا لومق فال ىلع ةءلةعلارو هلل سفتلا |

 حارخا فاهرث انوهفسفنل اىفاهرئا امن د_لا فرثاو سفنلا ىف رثأاها ةقيقد لا اكفالا ىلعسظا وملا |
 لاوح-الا ذه لوصح ناكرثك ار اكفالا تناك الو ناك ار دال او تالّقعتلا ىف ل عقلا ىلا ودل! نمسفنلا |||

 ندبلا ىلع بلا ءالدتسا بوت اهناوهف ندبلاّيف اهرتاامأو اهتلالخؤ اه اهف رشذياهتؤ هلاك بال ذولكأ |

 هذهناانركذ دامب تداف ثوملاق وسوامل وخاملا ىلا تاّمّدال نّروسا رةساولةلاملاهدهو هملغل وبذلا٠التساو ْ

 ءيذلاراصآ د.لا ىف + للا ثار وفو ندبلاناصقن تو واهفرشو نقلا ان ني َوراكنالا ||
 ندي ناكاسع :ر هنأ أن د فاشا ذاانا (ثااشلاو) لان هناو اغم هن ومو هتاسطنواعم ةناصفنوهلاكلاببسد اولا | ||

 ٌكادإ ل ه> سخا !ملاع رارمس !نمرسس هل ىلحتو مس دشل اراوفالا نمرون هل حال اذاف انمح افيعضنانالا | ||

 ئوسءوث سهلا نا الؤلو ان زو مهل مةي لو يطال ارباك اروض ع أ معي لودي ةيوق ةئطاسو ةمظعةءا زجتاسنالا | ْ
 ةمضدملا ىوةلارهتىفا ونعمأ لك ثادهاممل وتاضايرلا باصصأ نا (عبارلا) لذكر مالا ناكاملثدنلا | |
 لكالا قف ناسنالا ع نغما اكو ةمهلالا فزانهملانمهراربما تقرشاو ةيناعورلا مهاوق تي وقدسسملا عي ومو |

 الَولَوُدَف رغملاو مهلا ىلقعل او قطتلا ران“نعامؤر - نيو ةلبلاكراشةنئادننلا ةزمشلاانقد برشلا ب ظ
 اهناف ذب ال "ارا وليعاف لع فكس ضنلا نا ىرثانا (س ماس ا) كل ذكسغالا ناك اىلندبلاريغسفنلا نأ |
 لتس ا تافكاردالاو لّدعلا ىلا مالا ل ١ اذاامأ لح رلاىشع ودنلابذخأ 5 ونذالا ان عمستو نيعلاب رعت

 ْ [ سمنلان اق ديوق تارامأ هن اهوجولاءذنوف ةسندملا تال الا نذ؟ وم نع هفراملاو مولعلا استاذي |

 | ةداعالا ىف :لئافالف ةلمكذلا اند“ ءكىف اهانرك دنمد الث :الذ نمريثك ىلوالا ةلكلا فو مدع ت سبل | ا

 [لادتلوق اوق .(قرالا غاز ةسعسلا لت الدلا نم مسمي تسنا سهلا اتانسثاى :( ةضداتنلا ةلعسملا) |

 7-22 نهاشللا نكيولا اره ئاشال٠ القمل نما د أنا مواعمو مسه قنا مها 1 نا ْ

 ا اممصمسخل معلا مسح ل يمول ضح ا> حم 17 وسمح ا

8 5 6 

 أ | ةمدقأا) لاح وهو نيريثك انسان أ د-اولا ناسنالات وك نم انك ذك ىلع أها ْ
 ْ أ سغنلان ا ىلع ل ديكلذو مسا لاو- ؟نمةضلااهلاوحأ ان ار سسفنلا لا وح 1قانمأملان (ةعبر 1



 ا 8: 0 1

 1 1 ةيئاسنالا سفنلات ان رك ذاب تيثف نا ذك مالا سل هنابل ص اجاكرو رضلا ملام لاعفالاءذه ليو
 أ تسياندبلا لن أةبدبلا تن ولاعفالا هذه ”لمعو تاكا ردالاهد_هت هلم فود 2 وع شم

 |[ اذهاراغمئن سفنل|ناينمقءلا لص < نبت. غ كلذك سل نديل !ءازجأ آش نااضي أ تبا

 1 | ةرورضلاب معانا لوقنف ىرخأ ةراثبعبناهربلا اذهررقنلو بولطم اوهو هتازجأ نمدح ا
 7 .[|| عطقلا بجوف هنمبرقل ىلا سنا ديأاكر > هانمهت مسااذاوهانمهتشاءانفر عاذاو هاف رع انش انرصبأ اذاانا

 | || برقلا ىلا لّرسىذلاوهى مشا ىذلا ناو ىهتشا ىذلاوه فرع يذل !ناو فرع ىذا اوه رصن يذل انا
 [|| ناكولذادح اوئث هنم برقا اىلا لَرصملاو ىهتشملاو هيفراسعلاوْئ لا كذا رصوملا نان عطقلا مزلمف هم
 فرع لرصب أ ىذلا ناكلا عب اراشش ردت اواشااب أمس ىنهتشملاو اينيامأ امش فراعلاو اًيمرصبملا

 5 'ئث ةروريص ىضتشي ال ئذل اره.م'وثلانوكنا مولعملا نمو لرحيل نونا ىذلاو هني )فرع ىذلاو

 ٍْ ١ اهاران تاع رمال ىارلا نا ةرورمضلان ل- هنانافاضبأو بنا اراارثاس ىف لولا كلذكوئ ثا كال دباملاع رخآ

 ةزورضااءاضب ارعنو اهتم بر ةلا ىلا اضغالا لوو اهءلطاهاهتشااملو اها كاد ةفاهفرعانأو اهثرعدةن

 ناوملا اولاهءالقعااضيأو هريغالوهلّرخأ ١ اذه ةوهشااهذهيوملعلا اذهمو : هيوراهدهبفوص ومان ا
 رعشيولا ذاوارفانم هنوكيداامع رك ءثيل دن س< لنا هنافةدارالاباك تحكم اساسح نوكي نأتبإل

 أ نأ بح هن هناق# دارالاب اك ّركءنوكي ىذلائ لانا تشق مفدلاوأ ب ذعلا أدير هنوكع ذم ها كدب

 | تاك ةرصلا عمم رشاملاناو تاكارذالا ف امدا عيمج كر ديتاكردللا عمج كر دملان اتش 0 وكن
 ًااهانلقءام مت املكلا | ىاعمريغلا يهقتدصقن مالكبا ءانماكت اذاانالفاضي أو داو ءئث :نرامتخالا
 | تاوصالاو ف ورحلا كل:لاخداامناواحا واق ىفةد دارالاهده تلص-الو املا ك[نار خب : رعتاندر'

 لممو:دارالاو ل-عأا لحم ناكنال وقنفاده تنئاذا ىلاعملا كلةانريغ فد هرعت ىلا اهب لسر ودنا دوجولا ف

 ناسللاوتاهللاو ةرصلا وه تادارالاو مولعلا لع نا لاقي نأ م للا دحاو امسح تا وصالاو فورا كت

 [ تاقااوف توصلا ل< نوكينااضيأ مزاباقلا ود تادارالاو مولعلا لحم اسلق ناو كلل ذكسبل هنأ مولغمو
 1 تاذازالاو مولعلا لو ناسللاوتانهللا رةرضاوه مالكل!لءاناقناو ةرو رضا ان لط اياب كلذ 9

 5 ءانمالا هده لعرومالا :ز هان غزودقاك تالضعلاو راتوالاو باهءالا وه ةر دا | لغو فاقا اوه

 تاك رلا عاونأ لكي ءاضعالا عنج كلرحنلاو تاكردملا عمل كردملانااادبو كل دانا: اكل ةفاتلا
 ندبلا اذه ىوسءىئكي ردنا ىل_عءةردقلاوْلاردالا ىف لاةءنأالا قيل ادحاو ائيشنوكي نأ بخ

 ىلته:نا الان ااكف تاودالاوتال الا ىرةيراج ءاضعالا هذ هناونديلا اذهءازسأ ىوشو

 لقعتو غامدلاب ركصتتو نال, مو نبلاررمت غنا كاذكن قت تالآةئساوةفتعالا هنأ |

 اهم قلعتمت اذلاباسنعقراسفاهلرياسغمر هود-سفنلاواهأ تاوداورسهنلاّبال 1 ءاضعالا ذهن بلا | ْ

 لعأهنللاو بوأطملا 3 هتوف دقي فرش نانهريناهربلا اذهو ريدتلاو فرست نلت
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 حدس | 1 نار ان وج هب موس سوسو تيوس هم سل مس تمس ع مس مصصع 2-2 هس

 ةامح ءازحالا نمدساو لكم ون نأاماناكنا دسملا اذه نعةرامعن فال ناك ول (ةثلاشلا ةمدقملا)

 نوكبلوقلا لط.ف نالطاب ناهسقلاو ةردقو لءو ةانسءازحالا عومدع :موةي نأ اماو د ىلعةر دقو لعو

 | امه فادفلا» ءارسا نمدحاو لكن وك ى نم: ة: هنالف لوألا مس ةأانالطامأ د للا اذهنءةرامعناسنالا

 : 00 ويسدحا ولان اسنالا نوكح» الن أ بجوذ لالة تالا لمس ىلءاردافاملاع

 ضعالاب منهذعن اطبززو ساسنلا نم نيري كص اضن نيبو د اولا نانبنإلا نيب قرذ :قسالذةمحو نيرذاق

 أريدقتبفاضيأو نيريثكت اناونحال ة دس اوان اذلا دس أ ىنال مالكلا اذهداسفةرورمضلا له زاك لل #تلاب ْ

 ْ ًأرمخ اههتمدحاو لكل نوكمأل ذا. ف ةدح ىلعا دج اواناوم د ملا اذ_هءا ران او توكيشأ

 | تناحلا ىلا كري نأ رخءال اةزلل ديرو بئاحلا اذهل رهين اذهديزر نا حنش الف هيحاص لاح نع
 ْ امأو ةمي ذاب مولعم كل ذد ا فو ني هضم نيب عقب امدح اولا ناسنالا ندب: ازرجانبب عفادتلا عقيذتن فرخ لا أ
 20 تف تتومت تصل نضضصوييس 7-7-7-7 - 5-5-3920
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 ا
 محامص امس سمس مصسصخ حمس

 ع ملالاو ةثللا.ذ_ه نع ةرابعنافالا نكي لولورهقلان يسرع قامتدلا عوتلا لج حو توع هلو

 | نوقزرهلوةىلا هللا ل..-ىناولت:نيذلانيسحتالو هلوق(ثلاثلا) ةصخصت تالا هذه ىف ةروكذملالاوحالا
 | (لوالانعباوخلا) ماب الا تاس نم زغلاو قازوإلا نال ميج جوزلا نا لعل دياذهو نيعرذ
 0 وهالة لاا ةفداا ىف ة اواسملا وةسلس ةفص ىف ةاواسم زيصملا ف لاحالو زي سل هنأ ف ةاواسملا نا

 زيكا ف لاحالو زيصتي سلا دوجوم حورلا ناكصامل هنأ نونظب لاهطا نم ةءامبنالبعاو: هل امم

 | ىفئا زاسملاث أن هدانرك ذام هةيقتو مقطلغو شح اف لهب كلذو هلاللأ وأ هلاللالثم نوكينأ بجو | ا

 نأ تيالف ني: فام نيتيهام ل كح ناو تافلتخنا لكءاو ساب لوقا!بجولا هلئاسمملاتبحوأول بواببلا| ا

 نعبا ولاد لاهسلل ةمظع ةططلخ ٠ ءاهناف ةمولعم ةقق .قدل ا هذه نكتلف امهنعامه !دعام لك باس فاكر تشي ظ

 | فرعلا ف نانسنالا مس اهسلعقلطأ ةثللاءذده نعةرامعر ءاتاوفرلا نيالا 0

 | | مهاكر كب م-هااحق وشاف 1 يعل وهم ةناالافروك ذا قزرلا نإ (ثلاهاا نع باوا

 باوتلا ته تءلب دق منادي أن الااؤق ةص ىلع لئالدلا لدأ نماذبهلوقنلب هتنحمو هللا ةفرعموهز ْ

 | ند.لاربغ حوزلا نا ىلع لدباذ_هو سشرعلا تح ةقلعم لب داق ىلا ىو اتموحاورأ نا لوي لاسمتدقاو :

 | ىلعوال لقال الغلا نم ءجدتو امو ىلاعت لاق حرب سفتلاا لع ء ىلا عجرتاو بابلا اذوىف انمالكرخا ذهن كلوأ 1
 | نم اولاف كلذمها لافالا ملسو هيلع هللا ىلسم< ىزلانااواقف نورنفلامأ نيلاقحا هقانت ذدقاناوق ْ

 | اولاةفاليلقالا لعل نمت من :أو نحن لب مالسااو ةالصلا هنلع لاسقة انعم تن مآ ب اطالا اذه نوصتخم ْ

 أ لزتفاذ- »لوقت ةءاسوارثك اريبخ ىوا دقن ةمكحس#-1لات ود نمول اوقن ةعاسد معاي كن أش بعام | ||
 | ةيبسنل انالملقنوكيدقْئدلانال مزال سنل هورك ذامو هرخآ ىلا مالقأ رصُم نم ضرالا ىفامنا ولوهلوق | ١

 فار ميرا ةيسنلا اج "هل لق سان ١! دنع لل _صاخلام ولعلاو رخآو ل ةمسسنلاب ار كس ئنىلا |

 «٠ ةنادملاتاذللاو ةيناهسملات ا وهلا ىلا ةينلاةريثك اهنكلاوءامشالا قد الا ةسسئاانوأ]]

 ' هل دفنا :رنمةجرالا الكو انيلع هب كا دعال م كل انيحو أ ىذلا نيه ذنل نع د نعلو) كاز ظ (ش

 |! محا ام هنا ىلو الاذن الاف نئاقيلاسو اولا (ىلوالا هنسملا) لثا سمات , الا و (ارع ربك كلل ناك | 1

 ١ هظةجوسع نان كاذو «تلءردقل اضيأ لملقلا كل ذممتمذخ أب نأ ٠اشول هنأ ذب :م الا هذه نال لقال لعلا نم | ||
 (ةيئاعلا'هلتملا) هنلعر ذاع ىلاعت هناالا ةداعال غل افعاهأن اكن او اذهو بتكلا نم هب اكو بولا نم | 0

 نأ لمس هبراهذلاو هتاازا ىل_ءردقي ىذلاو لاذ قولخم نآرقلا نا ىلع هب هر , الا وذم ”ىعكلا خحا |

 ! نع هبل- هلاةلازاباهذالا اذهيدار 1اّنال دمسد لالدتسالا اذهواندحمنوكين أبيع لباميدق نوك | ٍْ

 هوقو دع لولد موال انا نو كسح بو يالثلذو فضلا ن رعهملعتلا لا نشوقنلاةلازاو وللا | ظ ْ

 ءيشدرىف هءلع لكوت عد ”نمددتالىأ المكوائماع هيكل دحمالمث | ظ

 ٍ نانا اذ روهذم ريغ هتك و 2101011 :سالا لءتوكيوأ كيلعتدريف كير |
 | هدلعرعلا كل ذل .هسن ( امه دحأ) نان نءمنيءوءايطعلا عجن ىلع نم ىلاعت هنا ىلعنآرقلا*انقس هللا نم

 | كملعناكهلضف نا دارا ا( لوالا)نالوق هنفاريبكك ءلعناكهلضفنا لوقو هملع هظفسءاقبا (فاشلا)
 ١ هس لإ هج هنأ ب سد اريبك كءلع ناك هلضفنادار 1 (ىفاثاا) كءعنآ ارقلاو لعلاءاقبان_باريبك|

 | نأ رقلاولعلا (١ ةباناضيأ كدلعمنأ 7 ءلططل حك ماعم اءلاطع أو نيسنلا كب محو مدآداو |

 | ناك ولو هلثعنر ًابالنارقلا اذه ىل:ءاونأي نأ ىلءنملاو سنالا تعج تعمتجا نال لق) يلاصت وق كيعأ
 ْ | ىلا هت ةوقريسفت ةرقبلاةروس فانا معا (ىلوالا هلكيسملا) لثمن , الاى (ريماظ ضعبل مهدعب | :

 | نالوقهمض سانللو نآرقل ازاعا ناس ىنانغلا بهل ذم نمةر واو ًافاند مع ىلعانازئامم بيرج كت تادأ |

 | نع ميءاودفرصامليلاعتدلا هناالا اقم هسقنف ىنل نالت نم مهموم سفن ردهم تارقلا لاق نمسا

 بابلا ازهىف ان دنعراتلا 0 ةرمصلا هذه تناك دن رمز كايدو تاسست |
 تس سس يو سوس يسب نويريضسيسسس يي ببي
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 ياما ةحخلا) ندبلااذ_هريغرخ' ءىئلهملاط رفدنعناسنالااهاست ىتلا سضنلا نا ىلع الدف
 : هيلا عجربلف مهري فت ىف انيصةّسا دقو ندبلاريغ سفنلا ناب رمماذاهو مكسفتا اوس رخأىلا.عتهلوق وق

 ظ نط نم فالس نم نانسنالا انقلش دقاو لاقف ةشئ امسملا ةقلفلا بن :١ىمرك د ىلاهت هنا: (ةئلاشلا ةحازأ|]

 | ةمفاو تافالتخابتا رملا نع عصب ناك شالو امن الملا ان وسكف ةوقولا نيكمرارقىف ةغطن ءانلعس من
 ١ م :رصتادهو رخآاةلخوهاب ًأثن أم لاه حورلا يف :رك ذي, نأ دارأ | ىلا هت هن هلا ةداعسملا لاوسالاىف :

 || ىلع لدي كل ذو ةءنامس+لا ل اوحالا ىف ةعقاولا تاريغتلا ا ذقبسام ل رئاغم سنج ح ورلاب قاعي ام نا

 1 | ةلالسنمناسنالاانةلش دقاو لاه ىلاسعت هنال مكلع ةدح "نسال هذه اولا ناف ندنلل راغمئ *حورلاّن

 1 | ءادالاهاصأ نملك (:اقنيطلا ضاعب ا نم ضعي ناسنالا نا ىلءلديادهو ضعهصدللن 3 نيط نم

 1 أ ىضتتقي نيط نم ةلالس نم نان ل انقاص دقاو ىلا عت 4 اوةذ ةفوكل ىلا ةرصبلا نمت رخ كلو فك ياغلا
 ْ الوأ جازملا ىو سي ىلاعت هلال هبجوعلوغن نخو ةلال لا هذه نمالصاس نانسنالا ىلا دع ءادّ انوكينأ

 [|زغم حور نم هذ ننغنو هيوسا ذاق هلوق ( ةعبارلا هع ا)ةلالسا !نم همي ءادش ان وكشف حو رلا هيف نة
 : | حابشالاو حا زملا لي دعت وءاضعالاو نض امبالا قلع نع ةرامع هن ,وبسدلاق حو رلا من نيب وهب ريشا نيب نى أذ ٠

 5 و غوجناىل_ءكلد لد ىور ن٠ ءهلوشب هسفنىلاحورلا فاضأ مث ءاضعالاةبوست نع حورلا يةتزيم اف

 1 اناوقتواهروش اهبسملافاغاو ابو سنو ىلابعت هلق( ةسم احن !ةجخا) دسطارهوط رباغم ىعم حورلا

 ' امأولاردالا نءةرابع ماهلالاّنالاعم كير هلاوإلاردالا# فوصومئثدوجوىف ةعريصانإ الاهدهو

 | كلاردالا,فوصوموهود_اوءوئناسنالاناىف ةح رضي الا.دهو لءفوهفىوَةتلاو روحفلا

 ريغ ندبلا هل نا مول _عموىرخأ رات ولا لعفوةرانر وغلا ل_عي اضيأ فوصومو كي رمضلاو
 | (ةسداسلاة حلا) رومالاهذه لكبافوصومنوكيرخارهوج تابثا نم دب الف نيفصولا نيد بف وصوم
 |عونناسنالاّن اني رصتاذوفاريهداعيمساناعط هن حاشم أ ةفطن نم ناسسنالاانةاخانا ىلاعت هلوق
 ! عوهيدريسبلاو عمسلاب فر موملاوهو ةبِابرلارومالاو ةيهلالا فيلاكتلابىلتبااوهئ كاكِلذو داو

 [نديلاءازح ار باغ-و ندملا "هل +رباغم عيش سفنلاف كلذك ندبلاءاضعأ نموذع سلو ٌكِلدكس با ندبلا
 | دعبو داسجالاباهتلعت لبق حاورالا ةفص ىف ةدراولا ثيداحالانارلعاو تافدلا هذه لكي فوصوموهو
 ْ تانالاءذهأ رقي نم بحعتلاو دسملا | ذهربغئث سفنلا نا ىلع دي كلذ لكو ةريثك داس الا نم اهل اهنا ..

 | حورلاف رعدن اك ام وراس هلع هللا بص هقالوسرفو ل وقيم ةريثكلاراب امخالاهل_هئىو ريوةرثكلا

 أ ءانزك ذام ةمص قءاه رست قن ىتلاةيالا ةلالد ىف (ةعباسلا دلعملا) لعأهتتاو بئاههلا نم اذهو
 | نمادلوتههنوك' ىف نديللايواسم ناكل ةفص ىلا ةفص نمو ةلاح ىل اةلاح نم الفتن ءامسح تناكول جورلا نا
 هللا لص هللا لوسر ل ساذاف ىرخأ تافصب ةفوصوم ت'اكن ا دعد ةصوم# تافصن تفصتا مايا

 داؤب ةدفمك رك دام ل_فماحور رابم ىت-اذكراص تاذكناك مسج هنأ نيم. نأ بجو حورلا نعل سوهسلع
 | له ديالو ث دال هنأ عج ىر صأ نم هنا لاف ىلب كلذ لقي ملاطفة غضم مث ةقلع م ةغطنناكهنأ ن دملا
 | وهل ماسجالا سنن نم سيار هوا ىلع كلذ لد نوكمف نك 4 لاف ىلاعت هللا نالحالالا دوحولا ىف

 1 تافداكحملاباب رآوتاضاب رلا امص ند نيفشاكملانيفراعلارثك انآلبعاو درجت ىسدةرهوس

 | لاا نم ؛نمحاورالاا هللا قنا ولالا سه ذملا ذهبت مزال اوةلااذه ىلع نو رمسمتادهادملاو
 | "لوب ىلا هريث أ لبسي هتطسا اوب خيلَءااي لولا هقلعتن اناس امور ذاك لك اهل دعبل اهرتس هنأ الولف" اهنل او
 | ميحاو نب رذنملا نم نوكسح:!كبلق ىلءنيمال ا حورلا هب لرنىلاعت هلوقرعسسفت ىف ءانحر مث دقف ءاضعالا ظ

 | هلدبواسم تناككل ضرعألو مسد سبل هنوك ىفهقاتاذإةيوام تناكول (لوالا) هوجوننوركذم لا
 هةلخ ةغلن نم هقلش عون ىأ نمءرفك ام نانسنالا ىلتة ىلاعن هلو :(ىانلا) لاحم لذو ةيهاملاءامتف ظ
 | اثنتان مددا# .ةناسنإلا ناي ربل دعو رينا: امادامث هريتاف تامأ مث سلسل يدع
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 ١ 1 برْضل ارك اذا .دير ترم لوشناع لعن تأ نس هم 7 5 رامفنالا ةرثكلنادددحاو ناكناووهو عو.لا 1

 هر ذامدا رملا توكي نأ نك (ثلاشلا) لمفء ام ناك رنا تعزاك نورخ لاق (قانلاو) انيلعأ

 فاز

 له لوسرلا نم اونا ارعَمثآرقلا وكر هلظ نأ دعب مهاد افكلا نع ىح ىلاعت هنال يله ا اسلغتو |
| 

 لوا ىلا اول رادكملهأ ءاسؤر نا سابع نبا نع ىحاكةرهاتا تا ردملا نم عاونأ ةئتم لسو هلعهشا |

 ] انبيفعفتنتلا ولامجرعسف ةةيضةكمضرأ نا دجتارأول اقم هتاف ةنعكلا دنع سواج هو لوم نلعها ىلم أ

 ل نمةنج كا نوكيدأم مم لثاه لاف هيلعر دقأ ال لاق فاهم عرزانودعوا ناجم نين دو

 تهذنزم ىأ فرخز نم تكل ن كيو اقف هلصر ذأ لان ارا هيك نياحاترا اهنالارسفتف رع

 اذاما لافت عيمطتسأ ال ل امكن ولأ ضاع كم وقى أتنأ عمطت فامأ هيل قف هملعر دقأ اللاقنانع ن كغ

 اك هلوقو باذعل ان اعطق ىأ ان سكسح انلع تعزاكتاعتلا طّتسأف ةرمذلا عطتسا فيلا عيطتنال 0

 ؟ةعاومأو ىو رخخا ةسمأنيهللا دبع لانقف تر ::اءامسأا اذا تةشناءاعسلا اذا هلوقىلا ةراغا عز 5

 لأ قأتكيلا رظنتن فو هتفدعصتنا لسة ثنى كن نموأ الم, ف اح ىذلاوال سو هيلع هللا ىلص هللا يسر | 8

 اها اراك ةصقاا هذه حرشا دهنالمأ كب نم زن اىردأ ال كلذ دعب غ ةهلاس سرل اكل نو دهشد ”ىتالملا ع نء درا

 أ (اهل ارأ)تازملان نماعاوت أ لسو هلع هتا لص هللا لوسر ىلءاوحرتقا مه العا( ةيئاثثلا ةهلثتملا) ساتر | |

 ْ محلا مضوءافلا نوكسو ءاستلا فب رقت قاسكلاوذ زجو مصاعأ ارقاع وشي ضرالا نماذل ارعفت د ماوق | ا

  ةناثلاىفاوفلتص لَو: ددسعوب أ هراتخاوديد شااء نوقااملاو دحاو عوبخملا نال لاق تاسوب أ هراتاو داع ْ

 نم راسقالاو ريك هَ دارأ لقت نكا رجل هر ركوا وا اركءاملات رف ابقي عج اهمال رامنالا لحال 2 دال

 |ءاملاعبنا (كنلع ىعياعوش: هكلوقو دس أوعومشل ا نلف فمش نموا داو لعافلا ناك ناو هلعف رغكسذ

 / لهسلل عونا انلرفو ةكم امج انءلزا موقلا لاق“ ءارفلا هرك ذايتو اعوبنو اعبت عش ءاملا عب :لرهما

 اريسغاهاالخر اهنال ارفف بنعو ىل نم ة:ج نا نوكيوأ مولوق( اهينانثو )هنا رطاوةعاو زلارمأ اع |

 أ ءامسلاطقتوأ موق (هتاتد) ثان ماعرف نال الا ءذهربمت الثا بهاولا م مم اكريدشتلا

 أرئاس وا: هه نيسلا عقب افسكماعنباارق (ىلوالا:هلثسلا) . لئاس هفواف كساء نع رك

 1 ًارقواهنوكس نآرقلا قاب فو نيدسلا مع مورلا ىفوانهبه مصاعن ع ركوبأو عفان رو اهنوكس وارق ١

 نيسلا مفي مورلا فىفاسكلاو ةزجوور عون وريث كسح يب اًارقو مورلا ىفالا فلاب نآرقلارب اسوق ص ا

 نيسسلان وكس ةءازقلا نمناسهتو هسف افسكهللا هجر ىدا ولا لامن يلا نوك ب تآ وغلا زيوس

 أ عاق فسكلات ءللا لاهو اعطق هتهطقاذا افسك هغس. تصاب دوثلا تفكلاشيدي زونأ لاك اههفرأ|
 نوكس: أرق ند ةهطق ديرب ذك ىطع از ازءل لوب اس ارعا تعم“ ءاَدهلا لاهتو ةعطقلا ةفسكلا و بوقرعا ||

 ردشو ردو نم دو ةئمد لثم ةفاسك عجب نكت نأءا غلا لاه (اهدحأ) اهوجوهلوقلقحانعسلا
 بلا ونسلعلا ف لوقن اك عوطقملائ دانك لاف فنكلاردكلاناك !ذاىبعوبأ لاه (ابهناثو)
 هن اكافك أرق نم جاحازلا لاق. (ابعلان 3( اطقاسءامنلا ناك اور. ناوةلوقاذ نه دك و بو قسلاو

 | ةعطق ثم ةفسكعج وهفنيسسلا عفامأو هتياعغاذا ىدلات نكن م هقاقتشاو انياعاةيطاوهطة سو لاق
 ١ ةعطقماسناع ءاعسلا طقستوأ لق هع "اك امج و نءا رقااىف لاملا لعب صنوهور دسو ةردسو عطقو

 ءامتسلا طش اف ىنكنا دهمان تعزاك م ركع لاك (لوتالا) هوجو همف تعزاك هلوق (ةيناثلا'هلئملا)

 اءاغنلا لع! لة ايصاح مكملع لسرنو أريلا بناج مكب فسح نأ ينم ًافأهلوقىفةروسلاهذه ىفىلاعتهقا

 مدس دسم ملأ

 ْ | لسقلا اظفل قوالبق ةكرتالماو تلم أتو أ مهلوت ود (اهعيارو) (دماهتشساو بصاخاكذق رفضا _عطق

 : اوعي ل ثمح مهاهج ىلع ديمهنملوققأا اذهورمتاسعملا تعج ريشعلاك لباشملا ندع ل سلا (لوالا) هوجو

 ساء نا هلاقام (ىناشلا لوقااو) القى لك مهيلءانرمثحو هلق هنم برشدو ”رلياقملا هملعز وجال. هنأ

 ظ هل-سقووه مك اربهنا وق فكل ذانر ذو للفق سنالاو نانا نم هس لكو ثمللا لاق جوفدعب اوف ديرب
0 
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 ببامنالامدعقامزالابجاو هتضراسجذابتالاناكيدقتلا اذنه ىلعو عئامو فراضاهتع

 ىلع لزنتنيط امشلا لزغتن م ىلع مكتب: أل ههلوقىفءارعشل ةروسر أ ىف ةسفاكللا ||

 «4وقا : / وسرت انج ا ىدنغلا مووت الاءذه ىفاكنآرقلا لككىدعتلا عقو هنأ ٍ

 - نم ةروشنأ وباق ىلامتهل وةىاكةددحا ولاةر وسلا, ىدحصل ١ عقوو تايرتفم هل دمر وس

 ةرشوءالملا عاونانمهالب اف دك دوتوداعو ح ون موقلشم رفكلا ىلعني ليما

 5 00 الاةنكم له رثك | دن رن 00 الا ماسنلارثك 0

١ 
 !!لدا ( الوسرارمثبالا تنك ل_هىب رنا ص -لقءؤرشناءاك .اسنلع لزات تسبق نموت |

)4٠ 
 220 اي ا 1 2 للسلُلُااُ تخت تت ت1 ايش 17لالل

 3 ,لثاو بولا 0 بدأ هس ثآرقلا ل 8 ْ
 : دنالا ىلع ةرف ودم ياوذما تناكو هتضراععناسنالا ىلعني رداما اوناك لب

 ةهرانغ ىذلاقيرطلاوهاذهف ازمجمنوكس ةداعللا ضن نوكد ةروك ذملا ت ارب دقتلا
 مارب فرع فيكف هل هتضراعمنعناسنالازعرهظدق هنأ بهلوتي نأ لئاقا (ةبناثلا
 هس ىلا هيو مسو هيلع هنا ىلص دمج ىلع وقت أن لا مل مالكم اذهن الاس. نازوميالز اشيأو
 ١ 0 روفرعتاسا اذه ىلع قالا لالضا ىف ىهسأا

 نلف تسكب لوقين أدحال سداد رودلا مز ذئف ىلآعت قا مالك موه لب نما مالك نم سدل هلا ٠
 اذهنصام نزلا عمىدصتلا عوقو ىلع ثادت"الا ذه نالوقنانال نما لوةنماذه |

 هاا ار وك ذا لاهحالا نككلذكسهالا ناك ىتموءاغاب ءادعف اوناكول
 4 رجول عقر درا كل ذنا ىناشلا نعو از هن وك تانثاىف ىكدهرب هضراعمخرع

 1 ارد باح د# ىلاغت هنا ىل_عو همدع ىل_هلدكل ذرهلظب ل ثمحو سددلتلا

 ١ 1ةلزجعلا تااه (ةثلاثلا "ل5لا) ةداعالا ىف :دئافالف لانه دب وجالاءذهةشنك

 -ى ءاصةتسال اء اشي أ اهانركذ دق للملا هذهو لامم ميدقلاءىّددكلا نال قولخم

 مالكلا اذهز[لّدم لكن منآرقل اذه سانالانّرص د قلو )امن لاهم ةداعالا

 !١ ده ىف سانللانن ”رمص داو هل وةفهلثمثد دبحما وأ 4 وقولك ةدحاوثر وس

 ارد رملا هذه عج فمه زعروهطظ عم مهنا مءانسرشاكىدحتلا هنمدا راانوكي 9
 ما !لثم لكنم نآرقل | اذه ىف سانللا فرص دةاو هلوق نم دارا !نوك نأ (اهتناناو)

 لاروع ىصماوقيلبناسل ا اذهباوعفش لةكم له أى هب ماوتالاءالؤهغنامتاراوطأو
 0 م نآرقلااذهىفدادضالاو ءاكرشلا قنؤدمح وتلا ل ثال دزك د ىلا غت هئادا ارملان وك نأ

 1 3 طاقلا لئالدإ ارت ذباهف درأ م'اهنعءتاج أو اراوطاواز ام داعم او :ودنلا ئركتمتاهش
 7 وكاراكناو لريشلا ىلعني رصماوةب لب اهعامساوعمتتي ل زافكلاءالؤه نا مث داعملاو

 ٠ 0 سلا 10 0 رك 3

 .1/ و هيلعدتاىلضدجت ىوعد ذو ىل_عزدخملااذهروظواز شم نارقلا نوك لسبل دانييل
 لاتاوعد نو لزم 0 0 اح ب و يعرب ادلا

 . مالا ىسهتالنأم لل ايلا اذ_هانضن هول انال اهيلا زور دكلات ا زهملا زاوامداص

 لادتعءدنم ا .دح ىلا هش مالا بت“ الو رام .اعاوسرتقازمه# لوسرلا قأالكو



 فلل

 ٠ ||| ىك-صلوسرلانم اولا ازه"نآرقلا نوكرهظن أدب مهنأرافكلا نع ىح ىلا عت هنالئيلهاملا بلغتو |
 ]| انهيف عفتتتلا هل ابجريسف ةتيضالكم ض رأنادجت راو اق: مه اناف ةبعكلا دنع قاج مهو لو هيلع هللا ىلص | لورا ىلا اوامر اةكملهأ ءاسور نا سابع نب ا نع ىحامةرهابتلا تازدعملا نم عاونأ ةشسلسو هيلع للا

 لذ نمةنج كلن ركيو أ مهنم لئاه لاسشف هبلعر دقأ ال اقف اهبف عرزتاننعوا رمي ئأاعوشابفانلرشو أ
 “| | || بهذ نم ىأ ف رخز نم تدب كل نو كيو أل قف هملعر ذقأ ال لاقف ارينا هلالتشر اهنالارسفتة تنعو

 | ١ | اذافاولاه عسطتسأال لاشف كنول أب اب كموق قأت نأ عرطت تام يقف هلعر دق اللاقفانع كتغف |
  ْ 1أمك هلوقو باذعل اءاعطق أ اذسكسض انيلع تعزاكمامسلا طّقسأف رشا عطتسافريفلا عطتسنال تي

 ةعومأوى :وزخلا ةممآ نيهلنا دمع لان تر ة:اءامسأا اذا تةثناءامدلا اذا هلوقىلا : دائاتعنا

  1الأ قابلا رطظنتن فو هئفدعمتفالس د كت ىت> كب نموأ الد, فاح ىذلاوال ملسو هملع هللا ىلص هللا الزل

  : 1اهاوراك ةصقلا هذه حرشا دهفال مأ كب نمؤن أىردأ ال كل ذ دعب مث ةلاسرل اكل نو دهشب ةكئالملا ع

  0(اهل اوأ)تازدملا نماعا ونألسو هدلعيتا ىلص هللا لوسر ىلءاوجرتقا مهما معا( ةيئاثلا هلشدملا) سا |

 ١ ميلا مطوءافلا نوكسو ءانتلا فير ييفت ىف اسكلاو ةزجو مساعأر قاعوبني ضرالا نمانلرسختىتمهاوق] |
  | 1 6ةداثلاىفا وفل وةددمع وأو راج او ديد شتان روق ابلاو داو عوبشملا نال لاف متاح و اهرامجاو ةغضم |

  | 8نمراييننالا ةرثك هر دارأ لست نما ريجقت هن رخل وار ءاملا ترف لاقي عججاهنال رابمنالا لجتال ةدادش. |
 ارثك اذا .ديز نرمخ لوقت اك لةثن نبأ نس هدف رامفنالا ةرثكلن ا ددحاو ناكناووهو عوبشللا أ ا لضمرب 

  2-7املا ع انبع ىعاعوش لوقو دا و عومشللا نالف فش نم وادبسا ولعافلا ناك ناو هلعف رغكبذ همم ا |

 | || لهسل عوبذلا انلرفو ةكم لاح انعلزا موقلا لاق ارفلاهرك ذانعبتواعوبنواعبت عيش املا عيتلوتتهنم
 اريسناها الخ رابنالا ررهفتف بنعو لب. نءة:ج دل نوكم وأ مول وق( اهيناثثو)هثارخلاو ةعارزلا رم اًنملع د

 ءامسلا طق بتو أمهلوق (اهئاان'و ) كل حأ ن ءاهرجفف الج الر اهنالا هر سف ال نا ها ولا مما اكريدشالاو |

 ارئاسف واذه_هنيسلا عقب افسكس اع نبا رد (ىلدالا لسا لاسم هبفو اف كسانباع تع زامل

 | ارتد اهنوكسب نآرقلا قا وني_لا تب مورلا فوانهبه مصاعن عركيوبأو عفانأرقو اهتوكسنآرقلا |[
 نيسلا خف مورلا فىئاسكلاوةزجوورعوب ا وريث كسسص ب !ًرقو مورلا ىفالا حفلا نآرقل اريئاس ف ص
  1نيسسلان وكس ةءارقلا نهناهجو همف افسكهللا هجر ”ىدساولا لاف ني_سلانوك ب نآرقل اري تس ىفو

 | عطق فكل ثيلل ا لافواعطق هتءطق اذا افسك هقس_تحصابوثلا تف كلاقيدي زوبأ لاق اهكذو |
 || نوكسب رق ني ةعطق دير ذك طع ز ازيل لوي اسارعاتعمس ءاَرهلا لاقو ةعطقلاةفسكلاو بوقرعلا
 اردو ةردنو نمدو ةثمد ل ثم ةفاسك عج نؤك نأءا وغلا لاه (اهدحأ) اهوحودهل اوقلقحا نيسلاا

 هيلا ونسطلا ف لوقتاكعوطقملائذلافسكلاف فكلاردسملاناك اذا”ىلع .ونأ لاه (اهناث)أ|]

 هن اك افك أرق نم حاحا لاه .(اهئاانو) انيتاسامسلا نساك اوريناوةلوقاذهدك وبو قسلاو ١
 ةعطق لثمةفسكعجوهفنيسلا عفامأو هنيطغاذائذلا تفسكن م هقاقتشاو انياعاقبط اهطق سو لاف |

 ةعطةماسنيلع ءامسلا طقسستوأ لبق هناك اهم ننءارقلا ىف لاما ىلع بصنوهور دسو ةردسو عطقو ||
 | ءامنسلا طمساف ىكنادجما تعزاك ةمزكعلاه (لؤتالا) هوجوهبف تءزاك هلوق (ةيئاثلا'هلثسملا)

1 1 1016 
 رمان وك نأ نكع ) ثلاشلا) لمفءاش ناب رنات عزام نورخ الاه (ىاشلاو) اسلع

1 

 | ظ ءاغشلا لما لةفايصاح مكملع لسرنوأربلا بناس مكب فسح نأ منمأفأ هلوق ىفةروسلا هذه ىفىلاعتهقا

 | ليقلا قل قوالب ةكئالم ومقلي قأتو أمولوق (اهعبارو ) .انيلعاهطقسأو بصاخساكةقرفتساعطق |
 ساسعنن!هلاقام (ىناثلالوقلاو) القى لك مويلعان ريشحو هلق هنم برشيو هلباقملا هملعز وجال هنأ

  0مل_.قووه م ارب هنا هلوق ىف كل ذانرك ذو للنق سالاو نانا نم هس لكو ثمللا لاق جوف دعب اوف دير
  5 5 5ا 5 9 ١ « ١ 0

 م تلا
 ”يسسسسسسصسب-ههه هه هه مما
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 | ازمه“ نكي ل ناو بولاطما لص دقفازمه»ناكناف نوكيالوأ ازهمنوكي نأاما هسغن ف نآرقلا لوقن نأ
 ||| مول ناكأمو ةضراهملاءذ-مناسنالا ىلع ةرفوتم ىعاودلا تناكو هتضراععناسنالا ىلعني رداهاوناك لب
 (ل| عمةضرافا ا هذ هبت امئالامدعقامزالابجاو هّتضراععتابتالا ناكر دعنا اذ ىلعو عئامو فراص اهنع

 | ةيفاشلاةيوجالانلاوسلا اذه نع باعأ د# ىلاغت هنا ىل_حو همدع ىل_ه لد كت ذرهظي ل ثسحو سبيلتلا

 | نآ رقلان ا ىلعةلا دة الا ةلزمعملا تااه (ةثلاشلا "لل لا) ةداعالا ىف :دئافالف لان هدب رجالا هذه ة مفك

 ىةدئافالف ةرقيلا ةروسىف ءاسةتسالاءاضب ا اهارك ذ دق "هل #لا هذهو لام مدقل اى تلا نال قولخم
 (اهدح أ اهوسو لحي مالكلا اذهو (لّدم لكن م نآرقل١!ًذهىف سانال انفّرص دقلو ) ىلا هذ لاه م ةداعالا
 رشعب اوناف ىلا «:هلوق فكم ةمروس رش ءءاضد أ ىدحتلا| عقو وب الا هذه ىف كنآ رقل ا لكب ىدعتأ ا عقو هنا

 ١ مالكي ىدعتلا عقووهلثم نم ةروسب اوباف ىلاعت هلو ىف اكةدحاولا ةروو سلا, ىدحتلا عقوو تاير م هلة مرو
 | لق لثم لكنم نآرقل ذه ىف سانللانف رص دةاوةلو ةفدلثم ثي ديه اون ألذ هاوقىف اك ةدحاو رو ند
 | مهرفك ىلع زير صماوقب بئارملا هذه عمم ىف مهزمع روهظ عم مهنا هانئ ىذا | هنمدارحلا نوكي نأ
 | اوقينيذلاابىهانريشأ انا لثم لكن م تآرقلا اذه ىف سانللا_:فرصدةاو هلوق نم دارا ان روكي نأ (اهتاناو)

 ارام هش ءرطلا هده انس رشوءالبلاعا ونانمهالما فك د وءوداعوح ولم .وةلثم رفكلا ىلع نب ريض |

 (اهتلانو) رفكلا ىلءني رصماوقبل: ناس !اذهباوعف لدم له أى غي ماوتالا«الؤغن!متاراوطأو
 ركذوةرثكارارم نارقلا اذه ىدادضالاو ءاكرشلا ىننؤ دمحوتل ا لئال درك ذ ىلا غت هنا دارملانوكي نأ
 ةوبنلا ةمص ىلع ةعطاقلا لئالدإ ارث ذباهفدرأ مت اهنعت احا واراوطاواز ايم داعملاو ةونلا ئركتمتاجش

 ىلا.عت لاه مث ةوبنلاراكناو ل رشلا ىلع ني رصماوةب لب اهعامس او عمت ل زاكلا ءالؤف نا مث داعملاو
 اوركس نأ مما كلذو قعللادوجىأ اوك الا كم لهأرثك ا دنرن .( ارومك آلا ماشا ارثك ١ىفاف )
 اديزالاّتب رض لاةنأزودءالواروثكالا سانلارثك !ىلاف زاج فنك ىل.ةناف راها ىلا ةجاحالام

 انلرجتت تسكن قوننااولاهو) ىلا_هتهلوق ٠ اروفك الا اوضري لف ىلق هن" اك ىلا دمفب ىلا ظفلا نلت

 |ءاعسلا طقذتو ا ازيسفن انها الس را منالارسفتق بثعو لك نمةنح كل نوكدو ا اعو ضرالا نم

 أ ناوءامسلا ف قرتوأ فرز نمتدن كنوكي دا السق ةكئال_ملاوهقئاب قتوأ افسك انملع تعزاك ٠
| 

 د
 أ

 ١
 ا
 ا

 | متذكن فل سو هملع هلا ل صدمت ىوعد قذو ىل_ءزمتملااذ_هرهطواز هم نآرقلا نوك لل دلع نيب اسم
 | ناكنم لكو ءاوعد قنو ىلء زها رهظوةؤدلا ندا ادهتنالوقنانال اهداصام هنو حض ىلعلملدلا
 أاسن هنوك طرمش نم سلو قذاض لو هسماع هللا ىلسص اد نا ىل-ءلدب اذهف قداص ىت وهنكلذك
 عطبقم ىلا همق سعالا ىسهتتءالنأ مزلل بابلا اذ_هانكفول انالاهلاوو ريكس اتازهملارتاواهداص
 | نيدناعملادانمع مدع مطقا دس ىلا همك مالا ئهتث.الو رش از دعم ه_.اعاوحرتقازدت؟ لوس راق أالكو

 تاغتو

 1| 12ل1]بابلا اذه ءرانمع ىذلاقيرطلاوها ذهفازمعم نوكش ةداعللاسقن نوكي ةروكذملا تاري دقتلا
 ' | ةتطراعم نعنحلازع ض رع ف يكف هتطراعم نع نا الازنع رهظدق هنأ به لودي نأ ل ئاقا (ةناثلا

 |[ لس ىلع هيدوسخو لسو هيلع هنا ىل_ص دمت ىلع هول نمل مث مالكل ا اذهن ! لاش, نأزوجحال لاضنأو
 | ||| ةوقف قداض ادن ا فرع اذااسو هملع ها لصد قدص نوفرعتاسمنا اذه ىلعف قاما لالضا ىف ملا
 ١ [/ نوكي نأل فمي فدك لوقي نأ دال سدلو رو دل مزل ذئنفىلآ عت هلق امالكن موه لبن يلسا مالك نم سبل هللا
 | | ىلا اذه نانا ونملا عمئدمتلا ع وقو ىلءثادّدي الا هذه نال اوةنانال نما ل اوقنماده

 . ارمشلا عناب لوالا نعءااعلا باس ماه روك ذل لاقحالا ناككل ذكر الا ناك ىمو» اغلب ءا دن اوناكول
 . || كلذرهظي نأ تا ةمكح ىفب جول عقوول كل ذ نا ىناشاا نعوازهعم هنوكث امثا ىف نكسه هتضراعم#رع

 || انسر شد قو ريثأ لاف لكى لزتتنيط امشلا لزنتن م ىلع مكتبن,ل ههلوق ف ءارعشلا ةروسرخأ ىف ةسفاكتلا

 || ىلاعت هنالعا ( الوسرارشبالا تنك لهىب رزا_ه-لق ءقرقناناك اسناع لزات ىحْ #بقرنمؤن |



 1 ا ووفر

 جوعا
 دم موس ل

 ظ ىدهلا مدهاجذا اونمْؤي نأ سانلا عنمامو ةوق (لفالا) هوجو نس ةيشلا هذه نس لانا ايان | ظ 1
 الوسرهنوكح:نوئمؤباغا قلل اف قام ا ىلاال وسراكلههننا ثعستأ ردَقَم نإ ب اولا اددهر رقنو |

 ءاعداىف كلملا كلذ ةفر ءعمىلا مسييدهي ىذلاوعزمعملاكلذو هقدص ىلع لادا زل اق لج الهنا دنع نم |

 أ كلملادي ىلع رمظاوسزدكملا.اذهذ طقفرمتملاوهىدهلا مسهءاسذا ىلا عت وق نم دارما ىلاهعتهقلاةلاو |
 | ئت نوف لي نوكب اوت اللوسر انا هَ اوةن وكيت تثق هئلان .ريزا ارقاللا بحو رشنلا دي ىلعوأ | ا

 ْ له ناوهةمشلا هده نع دن <ال اذه ىف هلل اهرك د ىثل!ةيوجال نم( فاشثلا هجبولا) الطانانعتو ادا | ا ٠

 0 | له ناكولامالسأ :لا ىلا سفحلا نال هود الملا نم م م4 اوسرنوكي نأ يخول متالماوناك ول ضرالا|

 نوثعتكت الم ضرالا قناكول وق نمد ارم اوهورمشدل !نممهاوشدن ةوك نأ بجولرشلا نم ضرالا /

 م وق : الاهدهىف ةزوك ذا دن وحالا نم (ثلاشلا هحولا)الوسراكلم“ اعسلا نما مهيلعا نلزنل نينئماطم

 ظ نمةداهشلل ذناكىاوع د قفو ىلعةزد ١ رهط أمل ىلاعت هللا نا هريرقتتو مكشيو ىذنادبهش هتلان كلف لق

 تحيل وس رلانابلت اهلا وق كل ذده ف قداص وهتهقدص ىلع هللا دهش ن واه ذاض رك ىل_غىلاغت هللا

 ىروعام اهفدرأ هئالثلا ةيوجالا هذه ىلا عت هلفاركذ إو همل ا تفتلي الد ساف مكحتانان االاكنل: نوكينأ
 مهيوأق نم لعيو مهنط | وبو مسه رهاوظ لعب ىءباريسع اريمخم داعب ناكهنا لاسقف دمعولاو ديدهتلا رحت ا

 هلوق_« قلل داقنالانمفاكنتسالاو ةابرلا بحو دسملا ضحنالا تاهشلا هذا نورك يالمبنأ || 1
 ىل-_عةما.قلا مون مهرسشتو هنو د نمءاماو مهل دكت نملف لصد ن نمو ىدسملاوهف هنا كده نمو) ىلاغت |

 عا .(انئانا : اناوزفكم مهتانمهو از كلذ اريعسس مهاندز تيخانلت م موج مهاوأمامدواكبواسع موعوجو |
 هداتيعد ناك هنا هلوق ةودو ىلا. الا دمع ولا اهفدرأو :وئااراكنا ىف موقلا تاهنش نعباجأ 1 ىلاعت هنا |

 ْ لاضي نمو ىدتهلاوهذ هنلاىدهي نم هلو قاما لصفتلا لبس ىلعدي د ثلا درعولا ءدعبركذ اريصب اريمخ |

 ةبادهلاو نامعالابهللا مكح موأ قيسني دإا نا وهولوس رلاةملاستد ,وصقملاف هنود نمءانلو أ مدهل دحت ناذ

 لالضلا كلذ نعاوماةذ نا لاس ال وألاو لالضاا هللا مكح مسهل قبس نصو نيمو اوريصي نأ نحو |

 ىذ_هلا ف نيه دم صج ىلع <الاءذمبانبامصأ جحا ولالضلاّ كل ةنعمهف ”ريصَن نمد وت نأ لانحجتساو |

 ىلع ةرانو فاطلالا عئم ىلع ران ةئقا قي رط نع لالضالا ىلع ران لالضالااذهاواجةلزس/اولالضااو |
 ىلا.هت هلوقاماةداعالا ىفةدئافالفارا رص اهانرك ذدق ثحابملاهذهو عملا ضرعتلا مدعو ةئلكتلا ١
 باوملاانلق م>وجو ىلع ىذملا مونكي فيك لمقناف اضواكيوايعمههوجو ىلءةماسقلا مول مه رسشغو | |

 (يناثلا) مههوجو ىلعر انلا ف نوبصسي موب ىلاهت لاق مههوج و ىلع وص مهن !(لوقالا) نيهسو نم |
 | قلعتاهل سدلو اماذاوا دان قلعتل اةديد مهجاور ار افكلا مالسال اءاكح لاق مهةودنو 0 نأ ىلع رداف مهما دقأ ىلع مشع ىذلا نا لاق مههوجو ىلع نوع فدك هنا لوسراءل.ةةرئرهون أ ىو

 مرحالابل دلا ىلا ةه> وةممهج اورو مهم واقهوج و تناك لف ىلاهتو هناكس هلال: :رشخطرا ربالا لاعب ظ

 سل هتنءهقا ىطر سابع نيالل اها داو نالعافاعصوإكرو اع هلوقام او مههوجو ىلع مهرج - ناك ٍْ

 ياقمو لاهو اوبل كلانجاا رعد لاو ارهزو اظيفتابهلا ومس لاو زانلا ثوم را ىأرول اوني لقانا
 | نوربمماتان الاءذهم تدثف نكرشم ام امان هتلاوراغفكل ان نعهباكح لافو اهسفن نعل دات سفن لك

 ١ (لوالا) هوجو نم هنع هند مالو ساس ,ءنبا باج امدو كيو اسع انه لاقت فيكذ وماكو نوعمسو

 قلاق (ىناشلا) هع ن وةطا.الاكي مه رغب امش و« وسنالابهصم هرمس اديشن و ربالا دع سابع نبا لاق

 نءامحنبّرَمملا ةؤثالا ا ةيطاخو هللا ةيطاخمن ءامكهنانلوال هنا دا هام ىار امنا!“ نءامنءاطعأن اور

 ابعنوريصي نوماكستالو اهيفاو خا مها لاقي نيح هنأ لءاقم لاف (ثااشلا) هال لع نلاعت ةهنناءانث
 5 ظ نقطاننعماس نيئارنو وكي مما )عد ارلا) نوقطد و نوءعمإو نو رم-هف كل دل ,قام امس كو

 1 اذا مهاالا مورلع هللا ةح مازلا او عمسي ناالو مك ١ ملاين ىلغاو رم للا
 تيا ل

| 



 عز

 ' ||| .,تافك كلوقكل بق لبقأ هيتلبة لاقي حاج زلا لاهالبغكو انماضانهه ءانعم ال هلوق نا (ثلاشل لوقا ) |
 ا ءارلا لوقلاوإا_ةءفر ئاوأ نسحوىلاعتهلوقك, عجل هي ديرا د-اووهف لوقتل ا اذه ىلعو لفك | أ
 رك /ملوق(اهصاخوا نر ىروا كال نبل تالق است وق يلع لللاوةال ءانعم" ْ
 | يهذ نمت كلنوكي وأ هللا دبعةءا رقى تن أر ىتح ف رجلا ام ىردنالادع 2 لاوفرخز نم تذل

 7 تدخل حا زاوانهف 1 نمر الا تدم ! اذ( لاضلا اوقه_ءاعلديةلزلا فرخزلا حاج لالا
 أ ءاجفلا لاق ءاعبلا قفز زو مسهل وق (اهسداسو) بهذلاكهنب .نارو تيملا نيسحت ىفئىثالواهتني زلاك

 5 دشناوامةرواهر قرأ اأو تقر لا-ةب
 ١ جيرعلاو بيشملاو لالكللا ىلع « حردملا قر ىئتفكىذلاتنأ '؛

 | كايقرلن مون ناواولاف م ةجردلا قدوم اقر لاقي فاضملا فذ ءامسلا ج راعمىفكأ“ امسلا ىف هلوقو

 ْ | ى- نمؤن نإ ةيمأ نب هللا دبع لاه كي دصت هيف ءاعسأا نماناك انباع لزنت تح كءةرلخال ع نمؤننل ىأ

 أ ةكتالللانم ةعنرأ هعمرو :ملصب كءم أتم ايهبن ًامىدرطتأ انأو هسبف قرت السءامسلا ىلع عت

 أ هيلع هللا لص دل لاه تازمملا هذه حارتق رافكلا نم ىلاعت هنا كسح الو لوق:اكسمالا ناكل نو دمي

 5 ا لوقت مك ىلاعت هنا( لوالا ثلا ث + ام ه.فوالوسرارسشبالا تنك له ىبر نادم لق لو

 "| اناوموقلا مالك لذ لكو فر ناس ل قهلوقىلااعوبني ضرالا نمار فتى كل نمؤن نل مهاوق
 | ءاشنولرافكلاهلاهامة صاخب مصف مظنلا ىفاتو ان نآرتاتانارئاسنيب وتاماك-ل اثات نيد جفال
 | ةغالبلاو ةحاصفا ابنا ضنيبتوافتل اهسفرهظزال لاق نآرقلا اذهنا(نا اوحاو) اذه لماناقا

 | لاحم هلا ىلع با هذلاو حلا نا ىلع لد :الدلا لدأ نم تان , الاوزه (ىناشلاثدلا) لاؤسلاادهلازف 03

 | مدقتامم هيلا بنوأ هيقيلالئث ” نعىلاعت هلل هيزنت فرن احس هلوقو ىف :ءالاع زحل ناس ةلكنال

 أ ىر ناصسمل وقثا ىلعاذ ف لدف هئانوأتو أ م-هاوقالا هللا قملبالئث هركذ ذم ةنانمف سلو هركذ
 أ رولا ناف بهذي و *س قامتدقلانا ىف :يشملالوقداسف عل دي كل ذو لاو ن امنالا نعت هيزنت

 1 , وقلااناقءانسالاحا رتقافن ومكحملا هلع مكين أن عىلانعتهقا هب زنداراا نوكخ,نأزوءال

 || كفرشي ناهتنا نم بلطافاف داصاس- د تنك نال سو هيلع هللا ىل_صلوسرللاولاةامناو هللا ىلع اومكتي مل

 اذه ىلع ىر ناك بسهلوق لج قلي الف هللا ىبعاومكحت امو لوسرلا ىلعا وءك موقااف تازدتأاءذبم

 ْن ركينأام !لاصشين أبا وطلااذه رير#ت (ثلاشلا ثعلا) هللابىأت وأم هاوق ىاءدلج بح قف ىغملا

 .هللا نمبلط أنا ىنم َحبلطوأ“ ابسشالاءذهب ىسفن دنءنمناينالا جباطمكل | خارتقالا اذه نم مداه
 هلذر دقالرعشللاو ريشب فال لطان لالا و هللا دنع نماةحالوسر فوك ىلء لدتا ىدي نق عاهر اهظاىل اه

 ةزمعما موك ىلع ةلالدلاو تآرقلا هو :دحاو ةز دعم مكنت أ دق ىنال لطاناضب أ ىف املاؤءامشالا ذه ىلع ||
 ديءانأو مكهااو تلعتلا ىر# ىرج اهملط ناك ةرورمذالو هبلا ةجاحال امل بلط تالا ءذهنئاطن
 ١ رشإالا تنك ل هوو ناصس لقد وقنا تن لاوسلا اذه طق فهلا لسع كس أ ناىل نمفلا وسم

 ارمشنالا تنك لهىر ناك سهل اوقينبب هناص تس هلأ مالكلا لصاحو باسل اد هىفاكنا او-الوسر

 | ىرناعسدل وقمواالض ىلع ل ديف تاسهل الا ىناما تا اوسلافو تاءهلالاقلالضلا ىلع مده وكالوتمر

 ارمشنالا تنك لهماوق م هلالض ىلع ل دمف تاون ىفاماو باهذو نمو نايت ا هن وكي نأ نع هن امهنسىأ
 اولاقناالا ىدهلامهءاجذا اونمؤ.نأ ص انلاعمامو) ىلاعت هلوق *« هانرك ذامةربرةتوالوسر
 الوسراكلمءامسلا نم ه-ملعا ازعل نينممطم نوشع دك. الم ضرالا ىفناك وللهالور ارشد هللا ثددأ

 || حارتقا ىف عقلا ةمش د ىحانمل ىلا عت هنا لع (اريصن اريم خ هدامعد ناك هنأ مكاو قا دمهش هللا نك 0

 ال اوسر قلذن ىلا هتاث سنا اودهتسا موقلانا هو ىرخأ ةبش منع ىحا نع باجأو ةدئازلاتازههملا

 1 كن الملا ند . لوسرلا اذ نوكينأ بجؤل نامل ىلالوسر ل سر وأ ىا.عتهلانأ اودتدعأ لب ريشنلا نم د
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 هيلع ىبوم تازدعم نمةريثك ءاشأ نت ارقلا فرك. دىلاعت هنا لع (ةئاشلا هلمسملا) اهلعذف ةدمال هنأ ا
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 هكسعينأو حاملا اعف دي هيام بحي نأ بال حاتح اواجاسشحم قا هلال للا ناسنالا فلصالانا(لوالا)
 لدي اغاناسنالا نا (ىناثلا) لذ انا_ذالا ف لصالا نا تءثفحراخ نم بابسال هيدو دق هناالا هسفنل .

 | ةققللافوهذضوعلاذخألالا قفتأ ام ةق.ةللاق وهف بجاولا دوعن غجورغلو دجلاوءانثل!ناطا أ
 نمانلرخفن ىتد كِل مون نا اولاه يذلا مهو قداسل ادوهعملا نابن الا اذ مدارملانا (ثانلاررب |

 هلاقف مهءاجذا لا ما ىبلثساف تائه تاآ عست ىم ومان ادقلو) : ىلاعت هلوق + اعوتي ضرالا ْ ١

 ىناؤرتاصن ضرالاو تاوعسلا ب رالاءالؤ د لزنأام تاعدقا لاف اروكدم ىسومان ك_تظال ا نوعرفا
 قبيله دعب نم انلقو اعجب هعم نع و ءانقرعاق صرالا نم مه زفمس نأدا رافارومشم نو عرفا ك_:ظال '

 أ ناملعا(ىلوالاهلمملا) لئاسمب الا (اةسلمكب انة ةرخ الا دعوءاحا ذاق ضرالا اونكسا ل ئارسأ |
 ىلاعت لاف ةرهاقل | تازدعملا هذماش أن ىت-كل نمؤننا مهأوق نع باوطا اشر مالكلا اذهنمدوصقملا

 نااناعىف ىل_صحولف مامءأواهنمىوتأ لباهوةبلظ ىتااءامشالاهدهلةبواسمتازدعم ىمءوماشتاانا |
 لعل يكن امز اهل عفن لااانا ىلع ذه لدف ىءوم قس ىفانلعف ماه انك ذل ةنطصم ,كتامز ىفاعاغج ال

 اهيصفراصو ةهعلا تيه ذريسهدلا ىف لبق هلاسل نم ةدقعل لاز ىلا عت! نا(اهدحأ) .مالسلاوةالصلا |
 ءاضننلادبلا(انهةبارو)اهتراكعم مهبصعو مهلا مح ةمملا فقلت (اهتاانأو) . ةمحاصعلا بالق:ا (اهيناشو) ||
 مكبانةقرفذاو ةلوقودورصلا قش (رشاعلاو) مدلاو عدافضااولءقلاودارطاو نافوطلا ىهو رخاةبشوا
 ىلاعت ةلوقوهو ىل لا للالظا (رمشع ىناشلاو) رخل الاصعب برضا نا هلوةوهورخل !(رشعى دا اوزرصأا |
 (رشع عبارلاو) هموق ىلعو هماع ىولسا او نملا لازرنا (رسمشع ثلاشلا او للظ هن“ اكمهق ونلملاانةتذاوأل
 سمطا !(رمشع سداسلاو)تارغلا نم صقنو نينسلاننوعرذلآان ذخ أ دّقلو ىلاعت هلوة(رمشع سمان او) ْ
 عك نيد لأسر زعلا دمع نب رع نا ىور مناندلاو مهاردل او ةمعطالاو قيقدلاو لت | نم مهل اومأ ىلع 1

 نيزعلا دبع نر ع لاقف سمطلاو ن اللا ةدقع لح عستلا "هل ىف ب عكنب دعرك د فتان تانآ عستلوق نع ١
 نينصارو كم ضس هنفا ذاق هضفنف هج رخاف بارا كلذ جبرخأ مالغاي لاق منههةفلانوك نأ بعاذكه ||

 تازدعملا هزه نآرقلا ىف ركذ ىلاعت هنا لوةنفاذهتةرعاذا ةراخاهاكس دعو صجو لوذوروكمزوجو ||
 صمرصخت وت اند تانآ عسل ىدوما لبا ةدقلودي الاهده قلافوم البلاو ةالضاا هلع ىب ول رع سلا ١

 ىنن ىلع ل ديال كذا ام ددعلا صمخص2 نا هقفا !لوص أ ىفانيد انال هلع دئازلاتؤبث ه_مف حدشي الرتذلايةعستلا |
 اهنم ةعمس ىلءاوةفتا دقفةعستلا هذهاما لوقت هياالاهذ ميتا سملا ذه ىف كك ترانا لوققن ليييث ازا |
 نب رسفملا نم دحاو لكذ و نانثالا قبو مدااؤ عدافذل او لمةلاودارأاو نافوطلاو دما اواصعلا ىهو ْ

 كالت تكرتموجال نقي ةح نعال ضفة نظ .ةج يلا ةدن:سم لاوحالا كا :نكنملا هاو اءييفرخآلوق
 نا لاق هنأ لا.سعنب نا اوفص ىورامادد وحألا وقأ تاب تانآ عساست ىلا عت ل وق رتسسفت ىو تادا و رلا

 ءالاسو لس و هيلع هللا لض ىبما !ىلا ايهذف تانآ عسن نءهلأسن ”ىنلا اذه ىلا بهذاهيحاصا لاه اددوه
 اوذذتالوابرلااولك أتالواوركس الواواتقتالواونزئالداوقرسنالو اًمش هتناباوكرشتال نا نه لاف اهنع

 | ه.دنالمقث نابدوهملا ماقف تدسلا ىناو دة عتالنادووباا ةصاخ مكملعو فحزلا موهرارغلا اواوالو ةنصحلا ٍ

 ||| ليكارسا ىب لم شاف هلوق(ةثلاشلا هلكسملا) كان عبتاالاو لّقلا فاغالولو تكن اد هشناولاهو هملجرو

 || ردقَدلاو ءالكلا ىف لخد ضارتعا هنا( لوتالا هحولا) هوجو همف(لوالا ثحلا) تجانس
 لاوس نم بولطملا سيلفريدقتلا اذه ىلعو مهل آساف ل.ئارسا ىيءاحذا تاشب تانآعست ىسوماشت ادقلف

 لوسرلا رك ذام قدص مالو دوهيلا ةماعارهظي نأ دوصقملا لب مهتم لسعلا اذه دمتي نال ارسا ىنإ |

 نءمهلس أ ليئارساىبلأساف هلوةنوكي نأ (ىناشلا هجولاو) داهثتسا لاوس لاو سل اذهنو كو

 0: ر فب

 | هوجو نمتاولاف ركل اداوم ناسنالا ف لش ددقف لبق نا قافنالا فرصتا ذا ارتقترتقواراتقارغقاو |

 ا ا ل ها ا ا حنس وعجم ب: جهت اوم هس 06ج هك وسع د دعم ع اهي س و. هع جرم ها ع وسع ع معسل ع حم وح م سوما كا ميوعمم هج وهاس دانس اع احلم عاما يس دج هوس حماس هع ع اوك تلو حم عد وسمو ب سس سس ول



 !ِ اذهلديالاماراننلا هان وكس ىضتشي تب الك انلق تقولا كلذ ف فتك باذعلا نا ىلع ل دب تيخايلك 1
: 1 

 ١ ىركنم ةهشةياكحىلا داع ةومذلا ىركححنم :متاهنش نع باج اما ىلانعت هنا ل-عا (اروفك الانواظلا |

 قف ١
 حو

 ف مهن ىلع لدتةقياسلا تان ١ الانا /(با واو قسواكيو ابعد مولعجرانلاىلافقتولا ويس
 ظ اريعس مسغان دز تبخالكدل ؤقاماوره الذ م مموج مهاو أ ءىلاعت ةوتامانوعهنونوععسونورمصراخاا
 | ا مهل نكساذا ير دلل نق راما وكسوبللا"ىدحاولا لاف (لوالا ثححلا) ثخحاسيم همفف
 ا أ اريعس مهاندز لاق اه دهأ ىأءإبخا هااهأبشأو ومللاءردصم ىف لاقي 1 انو نا ةنااطا#

 د اوقو باذعلا مهنع فقزعال ىلاعت هنا لوق» نأ ل ئاقا (ىناثلا ثحيلا)امهلت أ اريعس مهاند زة..:قنءالاق

 | | بوجو ىضنقب هرهاظاريعس مهان دز تيخاسلكهلوق(ثلاشلا ثحلا) تقولا كلذ ىف بادعلا ف هنأ ىلعأ||

 ْ ةيئاثلا ةلاخا ىلا ةيسنلاءىلوالا هلال تناك كل ذك ناكاذا ولوالاةلالانمديزأ ةناثااةلال !نوكتنأ

 | باذعلا ناكف ةمناثلا ةلاحلا ىفاهاوصح نمفخ ا ىلوالاةلاخلا ف تلصح:دايزلا" (باومللاو) اقع
 رك ذالوهنمهتلابذوعن هبروعش مريغهنافوأ ىف لص انا ت وافتلاراص باذعلا مظءامل لاقي نأ ل ءواديدم

 | ناذح :وهو ةمد.سلا٠اناو رفكم من4 اوقف ءابلاواوركم مان ,هوازح كلذ لاه دمعولا اذهعا 52

 ْ اديدجا.دلخ نونوعماس"اانافرواماظعاك ا دنا اولاقو) ىلاعت هلوق * لءأهقلا وءازملا هلع لمعلا لود

 010 | ىأف هنف تيرالالح أ مهل لعجو م-هلثم زاك نأ ىلءرداف ضرالاو تاوءبا! قا ىذلاهتتانأ اورب وأ

 | هايعلوف دوعينأدع_اعمروان افرريصي نأ دعي نان الانا ىهةهسشلا كانوا هنعبءأارسشنا اورم هلا

 أ ادسع قلن أ ىلعردامدارملا (يناشلا لوقاا) ءادّالا لثمةداعالان ا نوذاكتملالوةداك لثملا ظفلبأ

 0 م-مئاسعانيسهتداعا ىلعر دقي ن أدع ل ضرالاو تاوعسلا قل ىل_عردق نم ناد هنعىلاعت هنا باحأو

 ١ | ايان مهةلخ نعربعماب ان'مهقانع نا ىلعر داف ىجعملا (لوالا) نالوقْماثم قل نأ ىلع رداع هلوقىفو

 ] ْ | اده ىلعو ةدسافلاتاهشااهذهرك ذنوك رتد و هنزدقو هتمكح لاكد نوّرَميو هنو دنسون ني رخآ
 ْ | لوقلاو ”ىد اولا لاه مكسسريغاموق لد, سيو هلوقو ديدج قاض تأيوىلاست هلوقكوهفرياسفتلا

 | دوجولا نكمسمأ ةماضل او ثعبلا نا روك ذملالدلدلا ىلاعت هللا زببالو هلبقامع هبسشأ هلال لوالاوه
 ْ بيرالالج أ مهل لعجو دل |وق ةوهو هتتاد_:ءامولع. اتقو دوح ولاىفدل او>دوهعوق ةولن امهفدرأ هسفنف

 1 دوخاوروغنلاورغكلاالااوأ ةرهاظلا لئالدلا هذهدءب ى أ اروفك الا نوملاطل ا لاف ىلا عت لاه مهمذ

 ظ ناسالاّن اكو قاشالا ة شخ مكح مالاذا ىرةجر نار نوكلمت مناول لق ( نلاعت هلوق

 ار وح كلنمؤننا اولاهالا رافكيلانا ) ىلوالا ةلكبسملا) لثاسسم هب , الاى فو ) ( اروت

 ١ هنأ نيم مهت مهشيعم مسهيلع عستتو مهلاوم ار ثكتل مج دان ىف ثودعلاورامالا٠ ارخا اويلطفاعوبني ضرالا نم

 ظ ىلعو دج أ ىلا عفنلا لاصيأ ىلعاومدقأ لو مهصنو مولع ىلعاوقل هلق ةجر ناز اوكلمول مهن! مهل ىلاغن
 . لعأهللاو مظالاهحوىف مالكلاو هادهف هوسملاىذلا نولطملا ادهم قتاعسا ىف :دئافالفردقتلا اذه |

 | وهف (ىوحلا ثلا اما)ناسبلا لعب قاعي رخ !تحجو وهلا: قلعت ث حب هنف من أولةلوق (ةيئاثلالثملا)
 د تاودلا ىلع لدي مسالاو هيض افتنالادلاءاضتلا ديتول ةلكن الر -هفلابصتق نأ أت نمولك نأ

 أ ةستتول ةلكتا تقتاوذا الرام“ الاو لاو الاوه ْوَممماو لاو الاورام"الا لعل دي ىذااوه لدقلاو
 : سابملا لوقاو د شنو لاعنالا

 ظ امتأ«نينارعلا قوه مسهل تيسن 35 قسيغتاودارأ ىلاوش ارو

 هلوةف صيصختلا ىلع ديرك ذااميدقدلا ن اوهفناسلا لعب قلعتملا(ثضلااما او)ىلا وجر يغ دار ول ىءملاو

 | نازح ابل ”لشلسملا) لماكلا مشلاو بلا ةلانملاءذهم نوصتخما مه مهن! ىلعةفالد نوكلت منَ

 مثلا ىلع مقبلا ها ةي اهمال نئازتخ معنلاوربهلا نم م مكلمول مكنا عملا ناكف ةمه انمثمريغ هتمنرو هللا لضف

 ارقرتقيرتق لا يالمخم ئأ روق نأسنالا ناكوىلاسعت لاهم ا 0 و كا ادعم



 1 نا داراف افثلاف مروبثاورامدلاتبقاعتناك كل دكناكرمواس دا|بحو لاهطلاو يلاوداشعلاو
 الكس ىءمو ل ئارمدا ىب هموقو ىسوم ىعن مسهجرتع نأ نوعرفدارأ ىنعي ضرالا نم مهزفتس |

 نم دارملانوكم تأ دعمال حاجزلا لافرمصمنضرأ "مب ضرالا نءةروسلا ءذهىف مدة زازفتسالا

 هللاءهركجح ذام ىغملا اع.و-هعم نمو هان ةرغاف لاه ةبصتلابوأ لتقلاناهنممدهجارخا مهزازفتسا

 كله صا قار يصم ضر أ نم ىموم جر نأ نوعرف دا أ هل عادالا* ىسلاركملا نمحالو اوقف ىلاعغت |

 هذ_هاونكسا ل تارسا با لافو هموقاو ىسوا ةصااشريصم كلم لعحو نوءرف كلهأ ىلاسعن هلل ودالرلا |
 نءاة.فامكبانتح ةمايقل اديرب ةربخ الا دع معو نلاعتل اه مودع نمةملاغ مكل ةصلاخ ضرألا |
 ىوقلاو ىصاعلاو عمطملاوىذلاو فيرشلا نم ىتش طالخا نم م ميظعلا علا فيقللاو انههو انه |
 هلوقو ضءساه عن تب رشاذا شو. 1! تفقل لق هبشمو هتففادلف رخو د هدطلخ ؟ىث لكو فسد دعضلار |
 عج ىفءباطالخا ردا ىلا كر 010 اينئ> قوما وقاسلا:قاسسلا تفتلا هسنمو ف 0 لآ تفالا
 ارشسمالالانلسرأ امولز زن قحاب هاما قالابو) ىلاعت وق« وبافلاوربلاورناكح اولا لدلا

 ظ اووأ نيذا!نااو:مؤتالوأ هباونما لةالدزتت ءانازنو ثكم ىلع سانلا ىلعهأر ةَدلءانقرفان ١ ارقداربدبو

 نورتي الومفلا ةرياصر ناك نأ: رنا نولوشيرادبح نامل تورم ىلا -- ْ

 || هقا باجأ م تازدجملارئاس اوبلط ىلإ .رعللازبب اوقكي لا رامكلا نعى ل نال نجا |

َ 

 || معان !مالسلاوةالصلاهملع ىمومموقنا اهنمةريثكهوجوب كل ذ نيد و تاز ارياسر اهظا ىلا ةساسال هنان |
 0 ,#لا كإت دش موق ىنآو ل ىلا عت هنا ماسه اذكف تلا مهكله أ اهباودحاإفتاشيب تانآ عست هللا | |

 موئم نأ ىلا.عن هلعل ةمكتلس| ىفز زياجري_غكإ ذو ميهم لاصتتسالا باذ عل ارنا بجو اهماو رفك ماه وعحرتلا |
 ٍ نارتلا لاح ميظعت :يىلاداعبا ودبا دبه تاو ان يمرتسي نمو نمره ب نسوي بلا ب نهود نم ظ

 وقد حلاو قل اريرسقتالاهل ازئابان درأام هبأ ىعملاو لْزنقااوءانازن[ق لابو لا ةةهتحردةلالجو |

 / ا ثبات ما اوبل انا( ىلوالاةيئافلا ]دي اون وذات الا «ده يفو لصحو يئعملا ذعر تدك يامال

 ايلا 0 ةكئالملا يظعت ىلعو ماركالاو لال اتافمو ديت ار
 قّرطني ال ةيقابة سعي رمش ىلعاضيأ لقشمو لااوزلا لسمقيالا م كلذ لكو ةماسقلاو ريشنلاو رشات ايثاو |

 'نيبغئازلاب نير ة نع «ليف هللا لفك :ٍناكِباكْلا اذ_هفاضيأو في رعلاو ضقنلاو حسنلااهيلا

 .هوجولا لك نم اح ٍباكلا اذ هناكف نوطةامل هلاناورك ذا (تلزت نحمانا لاقاك نيلهاملا لي دستتو |
 قطار اه وسر دو دتل لان ان هلا انعمورمص+ ا دف هال قحلابو هلوقنا هن انلاةدئافلا) 1

 هللانيدنع ءهعنمالو هواوغاالو قلنا نمد !لالضاهلارتايدصقام هنا ىل-ءلدي اذبهو ةلزتعملا تلاقو |

 نوكي نأ بجوف لوزنلارمبغلازنالا نا ىل_عٍلدي لزنقملابو هارت ىلانو هلوق (ةثلاثلا ةدئاغلا) ا

 لاق (ةعبارلاةدئافلا) موقهبلا ب هذام يلع كم لاريغنيوكتلانوكيناو قول خل اري قليلا

 ىعملاو حالي ح رخو هتدسعي لزن لوقت امك عم هانز ايو ةوق «ابلا ىبراسقلا ىلعوثأ

 أ لوقناكق خلا :لزنريدقتلا نوك نأ (امهدحأ ) نالاق> | همفلزن قل انؤدل اوقو قملا عمتارشلاانازنا
 نوكتنأ(ىاسشلا) هيلعكأ هب لزن نآرقلا نال لو هيلع هلل ىل_مدج قالا ريدقتلا اذه ل ٠

 | لاهملاالؤهنادوصةأ اواريذنوا رمشمالا ل انلسر امو ىلا عت لاق مت ةانلزنأق وااروهل وق ىفانلقاكعم ىحنأ

 ش كسر امىناك ماهر هك نع ٌكدلعع ءىشال كَ .دلومق نع نودر# 1 "هال نورت نبذل ظ

 | لاف ماى هرقكن ءنلملع نيلثالاو هاو عفأ قالاندلا اولقناف ني دح اعلا ذيونيعظمالارشمالا

 ٍْ انها بهاولات موقلانا(لالا تعلا)ثحابمهسفوثكم ىلع ساما أر هلأ ةرفان ارثد

 . مسج هي



 ءامخك

 || لوتفاويدا مسولسعأ ليئارسا بلس (ثلاشلاهجولاو ) .لبئارسا ب ىيملسرأ لقد نوعرف
 | |[ ممدفد وكتو لو دش اعي نأ مهلسالا كقفرب ريدقتلاف ليوأتلا اذه ىلدعو لئاصلا نامجالا مسهنم ساو

 1 ا وناكبذلا ءانعم لمئارس ايل أي نانراسو هسيلعدتتا لس هال اوسر م( ىناشلا ث ههلا) كاع ءمهيديأو |
 ان اوناكن يذلا مه مالسسلاو ةالصلا هلع ىس .وممهءاج نيذإاو لو هيلع هللا بص ىبنلانامز ف دوج وم

 0007 ىسيومنامز ىفاوناك نيذلا كلو أدالو اوناك ل لسو هيلعءقتا لصد نامز ىفاونأك يذلا ناالا هنامز ىف
 8 ظ زوضسملا ظفاقو اروصس# ىمومايك :ظالىلا ىموا لاق نو ءرفنا ىلا هتريسخأ موباكلا هذه تنسح
 |[ | (ىناشلا) ارودسماب اجل اوق ىفاذهانرك ذو نوءملاو مْوثااكرحاسلا نعي هناء اًرذلا لاه .(لوتالا] ٠ وجو
 : ا تلاثلا )بسلا اذهل تاملكلا ذهل رونق لواشو لورضم سانلا تأ ىأر منبأا نمل اوعقم هنأ

 ٍ 1 م وم 8 رصسلا كلذ نمابم أت ىتاابئامعلا ذهفردصلا لع تدطعأ انعم ىربطا اريرج نبا
 | أرق (لوالا ثحلا) ثحابم هيذو ضرالاو تاومسلا برالا* الؤهلزنأ ام تاعدقل هلو قب مالسلاوةالصلا

 0 مضو و مضلا,نوقانملاو تكلهالاو تررقأو تاع ناف هللا دنعنماتما تاعىأءاناا مضي تاعيفاسكلا

 ىسوم يار عع اب قادير هنع هللا ىذر”ىل_ءناكو سامعنباةءارقاهدتفو "ىلع ةءارقءاقلا

 ىلع مهسفت 6-5 ةةماوا ماو دو ىلاعت هلو قب جيجاف |ههنع هللا ىضر سامع نب ا كلل ذ اف لع ىذلاوع

 م خذأازءارقلا ىف دوحالا حاجزلا لاق مالسا هيلع ىسومسهأ ةضاوذرعدقاوناكهموقو نوعرفنا

 له وليلار دال الع ىسؤم اينحان ةطاق دعيت أ تا دنع نم ةلزانتانآ اهمناننوءرف

 0 راع وايباد +لعةءارقانورصانلا باجأو هسفن لعب حاجتح الا نمدكو أن وءر ل

 هذبهنوكاو :ةيتمأ مهناامافاماثشاونشرتسا مسمن ىلع لديمسه سفن اهتنقتساو اهب اودحوهلوقاولاقذ

 مكلوسرن لانو رف نادىلاثلا هجولا نعاوباجأو هلع ل ديام هب الا ىف سلف هللا دنع نم ةلزان تانآالا
 ' معايا بإع هبتنت أام ةخص تاعدقتا لاهو كلذ قنهن“ اف تاعدقل ىسوم لاق نون كلا لسنرأ ىدذلا

 0 لرئأامريدقتا (ىناثلا ثحلا) ْكدهافس بس كال د ىف كشتالو هللا دذع نمتانآ الاءدهن ا لءاوءالقعلا

 || لوقعلارثاصب اهن "اك ةنب اج ىأر اصب ةلوقو « ماوقالا كئاوأ دعب ُسسعلاو + هلوقهريظتو تانآال !ءالؤه
 ' هسءاعىنومتا رهو دن قب دست شرفا لعارإ غ :دانغلا قرا هفةزهتلا نا مالكلا قيقَتو

 لوقعلا م اريصوةداعال ةقراشلالاعفأ تناك هنالنيةصولان يذهب ةفوصوم تناك مال_ لاو اللا
 ةرصسلا لاسمح تفقلت ةسملا كلت نا متهقلاالا «_لعر د_ةبال ةمظع ةزدعم ةبحاضعلا بلق نا دنفشت

 لوةاااذكو هللاالا د أ اهءلعر دقيال لاسعفال ا كال: فانصاف تناك اك اصعتداع مث اهترثك ىلع موهيهعو

 ||| ىلاعقملا(ةئايلاةفصلا) تاومسشلا برالا هارت ام ءاي_شالا كانا تدثن لل. لالظ اور ملا قرف ىف
 ألا تاوعسلانرالاءالؤع لزنأ ام هلوق نمدارااوهاذهو هولا ةوعدىف ىءومقدص ىلء لدتا هتان امنا
 | نآرثا نم اهمهن نكعال قئاه دإ!اءهذهوهاوعد ف ىءوم ق دص ىلع ةلاد ىأرءاض اهنوك لاح ضرالاو
 | ىلاعن ىح ملل مالكريسفنىف ارهاك ىلةعلا لوصالا لعريغربصي نأ دعس لوقأو لوصال الغ ناةتادعبالا

 ىمومان كنظال ىناو ىو لاق نوعرفنالءاواروبثم نوعرفانْك بطال ىلاونوعرفا لاف ئمومنا
 نع سوء4 ل !نوءاملاروشاا*أّرذلا لاق ارو.ممنوعرفابْلل_:ظاليناو هللافو ىءومدضراءفاروصسم

 ١ 1| ئثلانءانالفثرثث لاقي دي زوبأ لاقو كفرصامو هنم كعنمام ىأ اذه نءكريثام لوةتبرعلاو ريما |

 الا روكاوكاهاذا روبثمووف ل_رلاربث لاقي اجلا لافواكل اهةداتقو دهاجم لاقو هنعهنددر ىأ هربثا
 ْ ارو.:كلاةهاوعدىلابعت لاهو هلاشت ةممدم دنعروبشلاو لب ولانوءدينالفمالكلافورعم نمو لالهلا

 ْ اروصتسم هنوكبىءوم فصوا ل نوءرذنالءاواريثكسحازو.ئاوعد او ادحاوارو.ثمونلا اوعدتال
 دنع نماهنا ىف لقاسعلا باربالوةر هداه تاز رعاة د هو ةرهانط تاب , الاه ذه ىنعيروبشم كنان ىو. هباجأ

 ا | دسملا الاراكنالا انهو كيصالتاهز كش تاو قيد تل الا هز ما اننا ىلاسعت هنا ودنا

 دانعااو َز



 | فاط لو هيلع هللا لص ىبنل!ناىور ( ىنانلا لول ) اليدس كل ةنبب خباو كي اعصأ عمست الف اهب تفاذتالو 11

 فعضاذا اوفو انف تف هنوصتفخ لاقي (ثاانلا ثلا ) ءزلناةذارال لكلا مساق الطا نان ]

 نال قسما اهمال نال و اقل لعلام وهو امنه
 | ىناعمل:دمفماهن وكلا ءاسع- أن بح ىععمو اهنمامهنال نا_عسالا ن اذه نسسح دتف هزاعم أ تنسح اذا
 )| ءام-الاهتوهاوقريسف:ىف فارعالاةروسرخآى باسبلا اذه ىفءاصقتسالا قيسدقو سدتآلاو دمضقلا
 !لامدنا صا رود-او ماظل قل اهلا وه ىلاعت ناك وللا ةفادب الاءذ_ممقاسملا اتحاواهبهوع داق ئ_سملا

 ' ناكولهنالنالانا(باواو) ةتسحاسرسابهئام-أ نوكن مّن الا ءذهىف تنثام لطب كنمسو ملاظاب

 داوسلاو نوكسلاو دكرسللا هلا هنوكنم مزال هناك رباجوملاظ هناي هْهصو مصل: دابعل ا لاسفالاسقا ا

 روبجاو ماظلا قلاخايل اةي ناز او مزليفاولاف ناف نضر أايودوسأ بونك اسايوالرتءاي لاقي نا ضايسااو |||
 | نمالا سفن فخ كل ذنانولوة: مكاو سقاشللاو ناديدااو تازذعلا قااخانا ولوة”ناعكمزلضانلق ||

 تفاخعالو كنئالصيرهتالو ىلاعت لاق مئانههانلوقاذكف ضرالاو تاوهسلا لاا. لاقي نا بدالا نكاو ||
 نبا نءريبج نب دمعسىور ( لوالا) لاوقا همف كنالدبرهجتالو هلوق(لوالا ثحلا) ثحاسم همذو لإ ٠

 || ءوبسنوكرسشملا هعمس اذ اف ةءارقلامهنوص عفرب لسو ه.لع هللا ىلص هللا لونسر ناك لاق هن الاهذهىف سابعأ]]

 )عريب اودع هقلااوب بف وكصر شم عمدبف كنالصبر خالو بلا ىلاعت قا ىحواف هءاج نماوبسوأ |
 ءاحو راها ةااطا هتوص عذري رمع نانو هنالص ىفةءارلابهنوص ىتخمي ركب ونأ ناكر ةيادنتلارو د ىلع لدللاب

 لاقو ىتج اح لعدقو ىبر جان لاتف كتوص نت مركب ىنال لسو هلع هللا ىلص هنت لوسر لاسقفرمعو ركب ونأ ْ

 ١ هنود عفر نأ ركد انأ لسو هملع هللا ىلص ”ىبنلا سم اف نانسولا اطقوأو ناطشلاريزأ لاف كتوص عفرتل رمعأ ٠

 ادهوءاعدلا المل ايدارملانا(عبارلا و قلاو) راهنلا ةالصب تفاختو لدللا ةالسب ره ت نابالدس كلذ نيد |

 اهوذئماذه ىوروءاعدلا ىف رهاهنءهتنا ىضرة شاع تلاه دهاجمو ةريرهىلأو اهنءهتلا ىضر ةشْناعل وق

 غتاواهاكامبتفا كالو اهاكك السير هجت الو ءانعم(ثلاشلا لوقلا)الملق هنوص ضف نر عوالم لق ظ

 خمسف كيو ذرك نتف كود عفرتال لش سملاوءاعدلا فكل ذا ادي الا هده ىف لاق لسو هيلع هللا ىلص ىتلا نا ْ
 عمسناوهو طسوتدل اكل ذ نم بصسملاو ةزيئابسريغرارمسالا ىف ةغل اءملاو هنع ىهنم ءاعد/ ابر هداف اهبرمعتف كلذب 0

 قارتالن نسما لات (سسمانتا للا و) هن ذا عمل أ نم ثان ل لاق نا ذوعسم نبا نع كوزاك هس ١
 | ةتفا اور هملاوراك ذالاولاعفالا عوج نعةرابعةالسلا (ىناثلا ثهاا) اهتيرنسئستالواهتننالعر | آ
 نموهو نآرقلاوراكذالاودو ةالصلا ةسهام ءازس أ: ضعي تاولدلا نمائههدارملافتوصلا ضراوع نم |

 : عرزلا تفخو هم الكعطقنا ىأ تف دق تام اذا لجرلل لاقي هنمو ضيف ىأ تدق تو هو نكح و ا

 مم“ اوراشتاذاموقلا تفاخع دقو توّضلا عفربهنءارقنيس لا ذا هنءارقب تفاح لسرلا تفخو ل. ذاذا أ

 هدُح هللا حدم ىنعملا .اذهلو طسولاةياعروه لدعلاو ميمذرومالا فرطالكن اقالخالابتك ىف تد'لوقأو |
 ( ناكواورتد» ملواوفرشس لاو فنا اذانيذلاو نينمؤملاحدمىف لاف واطسو َهَمأ مك انلعح كلذكو هلو ةمالا |

 انه_هاذكفط لا لك اهطسنالو ك ةنءىلا ةلولْغَمل دب لهدمالو لان هلوسر هلا مأواماوقكلْذْند ْ

 / ب الا لاف نم مهت موال دس لل ذ نيب خشب او ل اذ امون طس وتلابهأو ةنقايخملاو رهط اوهو نيفرطلا نع ىبمن|

 ل و كاملا ىف كب رشا نكحب مواذاوذخ# لىذلا هلل دخلا لقو لا ةدمختلا مفك ملعى طل اهناعءانالا ||

 نم عاونأ هئالث بولا ىهو لاله او هي زمَتلا تايغص نم اذه هرك ذف اريسبك:هربكو لذلا نم ىو هل نك |
 أ داولائثااوهداولانا(لوالا) هوجو همن بيسلاواداوذضتي هنا تاغصلا نم (لوالا عوذلا) تاسفصلا
 1 حاتم ثدحماو ثدحت نك رملاو ءازجالا ندي كحص صو ذداوهل نم لكشف رخآ ين ءا أ نمءزتح نم

 : ظ ءازإ و ممننلا عج كم هناقدإو ل نم لكنا (فاشاا) دما لاك قعتسي الفماعتالا لاك ىف ردعال
 0 7 يسب سس ع ل يي مي عج :
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 ؟ 1
 ادم ممل 0 يسم ل١2 ايي لل رم يمل ل ١ اي يجعل ريل يم اي رس سس تس يسمح مس ل هدم يعج تس سس مس ممسسأ ١ مم ميس

 ا ا أةدحاو ةعفد كدلعهقلاهلزئي نأ بجاولا نم ناك كل ذك هالا نو كسر نأرب دة هناالا زعم نارقلا

 ٌ [لع ارق ولد لم رك هنأ ف ةببشاعر فتم ثارقا!اذهبلوسرا نات ااولءفسز ادعالا هجو هيفر وامل

 هقداقجو هقثاهد ىلع فوقولاو ةطاحالا نوكّتلو لهسأ هظفس نوكمل هقرفامنا هناي هنع هللا باساف سانثلا

 ىلقسسلا» ءامسلا ىلا العلا ءامسلا ع نمردقلا"هلءل هاكنآرقلا زن :مبج نب ديعس لاه ( فاشل اثصملا) لهسأ ْ

 : لوس ةرؤسووبآ باعت نعمل او ةنبتالا رس هرخ او هل اوأ نيب ناك داق لاه امم ل زن ىتا | نينسلا ىف ىلخمت

 ]| لاقي ءاّرفلا لاق ةروف ىلعال ىأ دؤتو لهم ىلع مضلاو فلان شكم ىلع سال ىلع هأرتل هل < هلزمت لو

 | ةقالا د ءرابتخالا (ثلاثلاثعلا) . ديءيربغ ثكةءلوق ىف مداعةءارق مفلاو ثكع ثكمو ثكم
 ا ديدشتلامأ هارق نموها هريسفت نال "ىلا بعأ ف يفذتلا دسعوبأ لاق ام ورع ولأ هرمسفو فضل ايءانقرف

 | لاه هنازيلا ارعالانبآ نع بله :ىورامءدكؤ دو ني_هتلا نمضي قرفلاف اور ممم لزنأ هنا الا عمد نكي ل

 0 ”رابيظلا,نابعببلا سو هيلع فنا لص هةوقاضيأ هرلعل دو ماسجالا نيب تقفو مالكلا نب قرفأت رف

 ىلع ىأ الي زنتءاسنلزنو لاه مث قرفلا عواطم قارتفالاو قدرفتلا عواطم قّرفتلاواهرتفن لمن لواه يه لام ||
 ١ . تازدعملا كلت اوٍخرتقانيذلا يطا اونءؤتالوأ هءاوئم[لق لاق متروك ذملا ةفصا اورو حضع ذم ادملا

  نوديزتاماوراتخ افراذعالاحازأو لث الدلاو تانبملا عضو ىلاعت هنا ىأراكتالاو ديدهتلا هجو ىلع ةمظعلا

 ني باكل ا لهأ نم سان مه دهام لاق نآر ةلالو زن لبق نم ىأ هلق نم ملعل ١ ونوأ يذلا ناىلاهتلاع مث

 | | نب هلل ادعو لفون نب ةقروو لمغن نوره نب دي ز مهم اد ماو رخو هيلع هللا ىلص دج ىلع لزنأ اا

 | ىدةنالكو نيدعلاا عقجت نقذلا حام زلالاق(لوالا لوقا !)لاوقا هيفواةدصمناهذالل نور لاه مال
  ةياككتاف الات ا(ىناثلا ل اوقلاو) نق ذلا ضرالا ىلا بلا نمءاسشالا ب درتاهدوحل ا ىلازو راتابناتنالا

 | غلاي ةيسللا ناف بارتلا ىلع هتيم سماع ع وشفنا عوشمل قد دوصسلاد تع غلاناذ اناسنالاو ىبعلل !ن

 5 ودسااذاناسنالانا(ثلاشل ل وقلاد) ميظعتلا ةبانغب ىأ دقق نا رتلابناسنالااهرمعاذاف اهفماظنتىف

 لإ د هد ضال !ناكمو هملع ىثفملاك دوصسلا ضرعم ىف ض الا ىلع طقساسع رذىلاعت هقافوخ هدلع

 قبم هتيسشخو هفوخو ههاودءامن نعةباك ناف ذال نوري هلوةفدو مسلا عضوم ىف نقذل ىلع هرورخ ناك

 نءدوصةملا باوهاو نودع لقي لوادصسناف ذ الل نورخ لاقل (لوالالاؤسلا)  نالاؤسذي الاف

 لقي لو ناهذالا نورك لاهم (ىناثلا لاؤسلا ) نوطةس مهنا ىتح كلذ ىلا ممتعراشم ظفالا اذه ردا

 ىلاعتل اه ملعأ هلل او نق دللّرْخ ههجو ىل_ء غقوفل_جْرااَرخ اذا لوقت برعلات اول او ناهذالا ىلع

 ا .رناصس يهد ومى نولود اوددممم اىمااؤال وعفلاشر د_ءو ناك نا ر ناس نولوةبو

 ءالؤهنا ىل_علدباذ_هود# ثءبونآرقلال ارنا ىأ الوعفملاي ردعوناكنا دوت هطعبو هلوفالم ىأ

 ( لاهم دعولا كل دزانخ !نورظتني اوناكم هف م- ماك ف قيس د ةئعن دع ولان الن اّكلا له نءازناك

 ألا فود ودسلل ىرورخ رخام هو نيلا ل !فالتخاريركشل ا اذ_هىفةدءاغلاو نوكح:.نافذالاندّرعو |
 لوقلارا اركتنوكي نازو<واعوشخ مه ديزيوهلوق هيلع ل ديو نآرقلا عامقسا دنع نيك ان,-منوكص

 دوصقملانا لعاوانعضا ودىأاع وشخ مه ديزب ريو لاح اءاشعم ثوكميهل وقو مهنملعفلارار تت ىلء الد

 مهثاو هثم مهعانشماومهلاعابؤ نوم تارتكتحالا مدعو منش يءاردزالاو مهريقترب رقت هن هد . الاةزاه نم

 ْ اوعدتامانأنجرلا اوعداوأ لا اوءدالق ) ىلاعتهلوق « م-غئمرخوه ند هءنءادقف هاونمؤي ناو

 | اداودض: ل ىذلا هق دل !لقو المس كلذنبب غب او اهب تفاعلو كئال سر هدم الو سلس ءاعسالا ف
 مسالا اه هيدارملاف اشكلا بحاص لاه ( ارييكهربكو لدا ١ن م”ىلوهل نكي ملم كالا ىف كي رشه نكد لو

 اماو اذه امااورتداو!اذهبولا مالا اذ مبا وع“ ىأ ن نجرلا اوعداوأ هللا اوعداىءءريتخللواولاوىب يبأ] ال

 ١ نيمسالانيذه ىاريدقتلاو ىف ال دك وا ا ماهبالل ”هلصامو هما فاض ا ن نءضرءاءافسوننااواذه ١

 : |كأن نكللو نب روك ذا نيممالا د ىلا عجارب سدا هلذ هلوق ىفريعضلاو يس لا او«الاهلل مت رك ذو مم |
 مسح مس مسوس سس

 اي يدمه د

 - ١
 ١



 لك أ ىاشلا اذه مناك _ثالو ت2 ىلا قوذن م هلع جولاروت لازنان ءةرابعهملع بالا لازن ناو ا ا ١
 انتا ن نه هب رما كالا: :ه لاق ىلاعت نا ىرتالأ هيلع ةروهقم تناكميءارسمال ا عفاشمنا (ةلاثلاةدئافلا) | ١ ٠ ظ
 ١ داو ةلاز مسؤل زينون مايد اب[ رةظل لاك هنا ىرتال أدر 3_هدنم هلع ناكل لازإ :1 عفانتم أ 0

 ْ اظفايو ةمدةئاةرو لا ىف“ ارسال ظفاب اول داس ةببشملا (ةيئاشلاةلكسملا) ةرصاقلا نملشفأ ةيتعتملا| ْ ٠ ا

 | فارعالاةروسف ماقلانروك ذم هنع(باواو) قوذةه ع صت#ىلاصتهناىءةرولاءذهفلازئالا ||| ٠١

 0 هتاؤك ذامدنع دممصتل ارك ذوالملثدبغي قرس أ ىذا ناصس لاقت لسو هيلع لص ا

 هت نم لاف مال سلار ةالصا | هلع هناربخل !ىفكوراذهاو هريغل عمنا ذى املاعرمسي نأ ماقمدابعلا تاهأ 1

 .توكلملا لاعايف ىلككي ىتل ا ةارم اكنمفنل اريمصتو تان : امورلاملا٠.تابين اهدنا ملاعغ طارتزا ةيفقيكسصو | ا
 نعي تجر

 ٍ ىدقأى لماكتاّموهذ هل ابو باسمعلاوباوثلاو د.عولاو دعولاو ماكحالاو ف.لاكتلا ىل لعل شم هنالفأ " |
 ا هتضأ عيمجب ىلعو لو -رلا ىلع بجو كلذكن اك لف همهتو هتقاطرا د_ةع در عفاش داو لكش تاحردلا| 0007

 | باّكلا هدمع ىلع لزنأىذلا هقدلالاقف دما كلذ ةبفك اعتق مسهلعف ةلعهتلا اودم<تأ ||

 0 0 00 متفرع دارغلا لاب متلكيبس ا 0

 | ىد ههلوةوه ف 53 رئال نا لقاسعلا 0 هرةسملا قايقلاب بدلا 0
 ّْ 4 .فبورال لوق ماقم اقاجو عدل لعبعيلو هاوقفمهلاح لاك او قاما ةيادهل اندس انك ىلا ةراشا ه2 1 ظ :

 ملاعلالا اوس قاعتو رذقلاوءاضقلا لاوح أو ءامت الاوةكمال- لاوس را ريساو ماركالاو لالطا| ْ

 - و

 غو

 1 ( ميستلا نا(ىلوالا ةدئافا ا)دئاوف هتمفو ناكل! ةدسع ىلع لزن أ ىذاا هتدلا لانقف لو هنلع هنا ىلبص
ٌ 
 | هنوكن عةراس عدلان قالماك هنوك ىلا ةراشا اوهو ىئشإال اع هللا هيزنت نع ةر اع هنال ىهالا لأ ا

 عقو م رختالق هريغلالمكم هنوك صالاةباهمودناذىفالمأك هنو كتض وه الا لوأ نا كشالوه 20

 ٍإ ديمحلا ماقم وأ ديم جيتا ماقمنا ىلع اهنت هديا هدي رك ذن ع هللا ناك سانا وب ركذلا فءادشالا

 ىلع هسنتاذهو درههنلا ظفا باكل الازز :اددءو مييستلا طهفلءارس الا دنءرك دلوقنفا ذهتفرعاذاةءاأ|

 أ هنءا سال | نال كلذكة قل |ىف هالو هلاكتاجر دس امن ناقل لاذ :او هلاك تاحرد لوأ هيءار رشالا تا
 ظ نماهلالقانو ةيريشنلا حاوراللالمكم هنوك ىضتقي هلع باكل لازز :اوف لاكذلا لو دحل اوت :حارعلا لا

 ىلعأ نا ىلعهسنتاذ- موزي كس[ كالا اذه ناةلعالو هك م1 تاسر د ىل_ءأ ىلا ةمعنجلا ضشع . دا

 قوة ىلا تحت نمهناذ عفر نعةرابعءارسالا نا (ةينانثا ةدئافلا)تأو ,مسلا فا هظع عدن "انف

 : هنوك اماانم همنا اعف: باتا كانا (ةقاشتا ةتسنا)نختلارسطرتسا اا ا

 تافصو هيزنتلاودخوتلا مؤاعرارسأ ىلع بر ؟ل1باّكرلا اذه ةظساوب هعلط ا ىلاعت هنالف هلع ةمعت |

 بدقلا لع نمءانخعلا لوزتهنسنل نان ل10 اهنيزرع رخ الالاعلاو- قلت و ”ىولغلامل اعلا لاو>ان”ىلةسلا |

 !ئ انيلعةمعن باح اذهنوك اما عدلا ملعأ ن 3 كلذ ن اك ث الذ توهاللا سد قارن فد كو |

 : انرك ذدقانا (لوالا ثحأا) ثاحب ا همذو اهقاسو عدل لع لو لاق نيفصون باكل اف صو ىلاعت هلام | ا

 قوذنوكي حهناذ ىف امان نوكينأ ب<و هريغلال.كنوكحي م هناذ الماك نوكينأ ب جينوثلانا | ا

 لا

 قامعلاف خ وعلا علا لحأ لاق ( اما !ثدلا) ةفطلرا رس هذهو نيةملل ىذه هل اوق ماقم ئاهامقهلوتو |||
 هنئاريدغ دنع نم ناك ولو لاق امها نءضقاذما ا ىفأ .(اهدحأ) هوجو همم دارا او نامعالا ف جوعلاك 1

 قوه فيلاكنلاو ماكحالاو ةوبشلاو د.حوتل نمهقلاركذام لكتا(اياثو)اريثكافالتشا هيفاو دجول |

 | ةرح "الا لاعىلا اهبوم بسغلا ملاعن نم حي رخ هن كَ ناسنالانا(اهتلا'و)ةتبلا ام *ىفلاخ الو قدصو

 | لسا ةقد نناذارفاسملا ناوخ ةماقلا لاء رط ىلع ىنب طاب راهن 6 ايئدلا.ذهومقالالجةرضح فاو



 ع5

 ظ ْ هياضتنادعدلاولاماةمموقي ىذلاوهدإ ارلانا(ثلاسثا|) هدسع ىلع منلا كات لك ضاىأداو هل نكي ملاذاف

 ا بجوفتاقوالا لك ىنماسنالا لاك ىلعر دةد ل3 ذك ناك نمو امضةنمناك-ادإو لناكولف هئانخو

 ا | بسلاو كلا! ىف كي رمش هل نكي لوهلوق ة سلس تاغصلا نم (ىناثلا عونا او) قالطالا ىلعد بلا ىدستالنأ

 ||[.  هوق(ثلاثلاعوتلاو)ركسشلاو دمسلل اتصسم هنوكف رعب الذ نيف كيرش هلناكول هنا ةغصل اهذهر اهتعا ىف
 الر وجتل هر كش ب < م لذلا نم :ىلو هسماعزاجؤل هنأ ةفدلا هذهرابتءاف تدسلاو لذلا نم ىو هل نكي لو

 نءاصزنمناكسصو لي رشلا نعودلولا نءاهزئمناكاذا اما هنم هعنموأ مانعنال كل ذ ىلع هلو هرمغنأ

 ظ ىلاعت لاف مث ركشلا ماسسقا لجالاةحتسمو دولا عاونأ ماظءالاسج وسم ناكمىهأ ىلإ ”ىلو هلنوكد نأ

 هريبكت (انهلذأ) ىناعملا نماعاونأ لو ريبكشلا ااندرقمنوكذ نأ بع دمكتلا نا ءانعمو ازيبكت زيكو
 | كلدو هتاهفص يف هزيبكت (ابهيناي'و) هاوسام لكن ع ىنغهناو هناذادوجولا تجاو هنأ د شتعي نأوهو هناذ ف

 | لاكلاو ةمظعلاو زعلاو لال اتافص نموهف4 ةفصناكأم لكنادقتعبنأ (اهلوا) هو هثالثنم

 ا 1

 لأ نع ةهزنم يدمّر ةمي دق ةملز أ هتاهفص كلذ كف لاقنالاو لودتلاو لااوزلاورغتل نع ثهْزعتو ثو داس ا نع
 فاتت اذه دنعو هلاعف ىف رييكست هللا اريبكست نم (ثلاثناعوتلا) لا.ةّنالاو لوك او لاوزلاَو ريغتلا

 قذو ىلعال ئثهن اطاسىف ىرحي نأ نع همظعنو هريكذو هللا دمحن انا سلا لهأ لاف ردّمااو ربا لهأ
 ْ نأن عهمظعنو هّلاريكنانا ةلزتعملا تلاه هتداراو هتئبْشمو هر دقو هلا ءاضّقب عقاو لكن اف هند اراو همك

 اهتدارانعوابنغنسيدقتلاو هءزنتلا ىضتقت هةمكح نادّقتعن لب شحاوفلاو ئاسقا هذول العاف نؤكي

 | راسا دبع ىذاقلا لش دف داء نب بحاصلارادىفا سلا ناك نيارغسالا قدما انأ ذاممالا نا تءمسو

 ىرحال نم نابدمنس قدها ولا ذلحسدال !لا.ةف٠اش حفلا نع هزنت نم ناصح لاق ءاراناثىنادمهلا دس نبا

 ظ بينا او سمالادل و عاطم كلم هنأ دقي نأوه و هماكح أ ىف هلل اريبكسحت( مدارلا عونلا)ءاشيامالا هكلم ىف

 أ عوذلا) ءاسشي نم لذيوءاسشي نمزعي هماكح أ نمئشرف هسلعدال ضارت_عاال هناو ضغمناو عفرلاو
 ةيلاعلا ةسدةملاهناقصبالا فصولالو ىى_ملااهناكءانالارك ذيال ناوهو هئاعسأ ىف هللارعبكست (سماسللا
 سيدقتلاو هرزمَتلاو ميظعتلاوريبكسلا ىف غل نآ ده نانالا ناوهريبكشلا نم(سداسلا عونلا]ةهْزملا
 أ هحراو>و ءركشد قيال هناو ها لال> ةفرعع ننال همهفو هلع نا فرتعي هرطاخو همهفو ةلقعر ادق

 هملعر د قيام ىبدقأ اذهو هتزعو هد هذكب اهفاو هركت نوكم نأ نع هتناركححف هتم د ىنتال هءاضعأو
 ميركللا هنا توملا دعبو ثول ادنتو توملا لبق ةجرلا ىلإءت هتف لأ سنو يظعتتلاوريبكتلا نم فيغضلا| درعلا
 ةروسل اهدهرب مت ىلا.عت قا هحر ف نصا الاهل كولا منو هللا اني حو قيفوتلاو ةعدعلا هلئايو مي-رلا

 | هقدجلاوةئاقسو ىدحا ةنسب نينزغةدلب ىف مرش ارش نعني رعشعلا موي رصعلاذرهظلا نيبءامالثلا موي
 14 د 1 اهلست لو ه.صو 4 او د# هن ىلع ةالصأاو

 نصح نب ةندمعركذ امهفاهتم نيتنآريغ ةمكم امنا سامع نبا لاه ةمكنمةنآنو رشعوة نام هكا ةزوس) *
 | نوعتساهمشةزؤم ىلع مكنادأ الأ لاقل سو هيلعدلا ىلص هللا لوس رنعو ةمكء اهنا ةدانق نعو ىزازذلا

 ش : فوهكلا ةروسىه تاز زلال .فاأ

 (٠ م>رلا نحرلاهللا مسد )© ١ ظ
 ظ يذل نيئمؤملاريشنو هندا نما ديدش اساب ردنملا هءاحو عل لع لو باكسلا هدمع ىلع لزنأ ىذلا هللدجلا )
 : ظ ىمالكلا اما (ىلوالاةهلثملا) لثاسمتب الاىف (ادبأ همفنيثك امانس>ا رج مهانا تاحلاصلانولمعي

 | هناىرتال أ دمحتلا ىلعامةقمءاج مناف ءاحامغيا عيستلا ناانهد هاوقأ ىذلاو قبسدقن هقدحلا!:لوقوث اق
 | دمعك ىرسأ هنأربخا ام دنع ميدسنلا رك ذهلالج لج هنالوقنف اذه تةرعءاذا هت دس+لاو هلا ناهسلاق



1 1 

 لوف حاج وعاىفرث اباتكلا حوعل نكسه ل سفن القتلسم نكي ملاذا اماه سفئالقسمناكول كلذ لعفد |

 ريغ لعفن!لوةب نملوق ل كل ذو ةك#ضا ارغال هلاعف أ ل عشب امنا ىلاهت ها ىلع لدي زدئنادل اوقلاق 4

 اكلم

 ا لضعاف دعا نعول الداب رمال نس لالا) دوج مالم |
 جول قب همفاراتخم ل فلا ىلءارداه دبعلا ناكأذا امال هن ةماقتسا فرثااهق باتكل ا نوكسل نكيلو
 ضعنلا ارفكل امس وكمل بانتكلا ضعب لزنأ ناكول ىلاسعت هنا( فانتا و) هلع فى رثا هتماةّساو ناتكلا

 ىلءدازاناج وع هبف ناكول هلال ه سفح وعالاهقناتكلا نا نيأنخ رخ الا ضعبلا نمؤمل قالا لزنأو
 | لكلا ريشبتو لكل ار اذن لسو هيلع هللا ىلص هنمدارأ ىلاعت هنا ىلع ةةالد هيفور داما هلوق (ثااشثلاو) كا ذ | ْ

 قاخ اذا ىلانعت هنال ىىسهمريسثنلاو راذنالا قل ىلا عت هقاوه ناعالاو:رفكلا قلاخ نوكي نأ رْدَدّسو |
 رفكلا ىلعريشتتلاوراذنالا قيفأ شي لوأ ام لصح هس.ةرفكلاا قاخاذاو أ ثيلوأ ءانث ل صح هنشنامبالا |

 | (عبارلاو) هبلعهلةر دقالامم ضب أو دوسأو اريصق الي وط هنوكى ءمشتلاو راذنالا ىرخمايراج ناب '

 هاا( سماخلا) ةتبلا مها لع الفىلاهتهق ا قاش عقوام ناكناف تاسطسادلا نوامعي مما, نينمْؤملا هغصو |
 (ةثلاثلا هلثسملا) قات هتساالو باجعاالف مهب كلذ قلك ىلاعت هلنا ناكن اف اول عام ىلع نسا ارخالا مهل

 نولوةينام-ههاونأ نم رفة لك تريك مهاب الال ون مع نم هب مهلاما دل وهقاذحما ا ولاه يلازم ا
 هلثملا) لئاسمةيالاف (اقسأثيذحلا اد ماوتمؤي لنا مهران" [ ىلع هز عشان ك]هلف ادد كح ل

 تالاحم هذم مزليو يظعرذكسص هنداولاتاسملان اى مالك .اوهقا نب ارزعاولات يذلا دوييلا(اهتلاثو) | ٠

 نع صا ىناثلاو باذعلا نشا نم لك قد ىف ماع لوالاف هلع فوطعءا ارباغم هنوكب < فوطعملاو 0

 | ملفعأ هئوك ىلع اهينت اهتاسئزتب ضعبا ملف امع ةبلك ةيضقرك فاذا هنانتيرايسرقلا ةداعوادلو هنن تبثأ
 عاوفا مقأ نا ىلع لدي فاعلا !:ههاذكف لاكتمو لب ربج و همك المو ىلا عت هلوقكى لكلا كلذ تامئزج |||
 فئاؤطشالث ىلاعتهتذاولا وتبث نيذلا (ةنئاثلال5لا) ىلاعت هقداولا تالا ةصءلاورنكحلا |

 هللازياعينملا اولافثمح ىراصتلا ( اهتاثو) هقاتانبةكتالملااولافنيذلا برعلارافك (اهدحأ)

 أ ةرو -فروك ذم هماتر لعربغب تائب ونين: هلاوقرتشو ىلاهتهلوق ريسفت ىف ماعنالا ةروسىف ءانرك ذدق ةظع !

 مهمان الالو لع نم هنمهلام هلوق ( لالا ) نيهجو نم ىلا عت هلتدل ولات امان ملئ اما | ىلع كت أ ىل اعت هنا مث جره ْ ْ

 لهما نوكيدق ئذلاب لءلاءافت١انلق ل-ءنم هيمهلام لمت فيك هسف: ىلا اداو هنئا ذانتا لقا |
 رخآاهلا هنا عم عدي نمو هلوق هريظتو هب لعل قاعت نكعال ل احم هسفنىف هنالن وكي دقو هملا لسصوملا قيرطلاب |||

 نيدلا ىف لوتتلا نا ىلع لدن ةب الا هذهاولا هذ ةناالاهذت_مياوكسعسامقلا ةافن نا لاو هيد ناهربال |
 هلوقفروك ذمهرب رقت ماعوالط انو كح نمل ءريغبنيدلا ف لود ىئاغلا س امةااءلوقلاو لط ايل ءربغب |

 ةلاقملا كل:نوكىف ةغااسم اذ هو مهفالشا نم دخ أ الو ىأ مسمثان الالو لوقو لسع هيكل سنلام ف قالو
 | ثصلا) ثحابم هسثو مهخا اوفأ نمبر ةلك تريك هلوقدلاطبا ىف هللاءرك دام ( ىناشلا عونلا) ةدسافهلطاب ظ

 تاقاذاننازيمقلا عمو ىدحاولا لاق ةمءافلا ىلع عفرلابوزينقلا ىل_ءبصنلا, ةلك تربك ئرق(لؤالا د
 أ اهتال_ةحم نما مزمم ةلك تافاملفءارتقاو  الوتو اي ذكت ريك ابها مهوتي نأز اج ةماكل اوأ ةفاقلا تريك 9

 مظع لوقت اماشش ره لف عفر نمافا رامذال ا هف لص ةلك ةماكلا تربك ربدقتلاوزيبقلا ىلعت صاف ْ
 (ىناثلا ثضل ) ةلك اه ريك أاهلبق هنءاكبعتلا قعمهنقو غابأو ىوقأ ب صنلاو نو ودنا لاو كل ذلة نالف

 ادلو لازما اولا 4 وقف منع ىلا.عت هللا هاكح ام ةماك-ا | هذه نمدارملاو ةماكلات ربك ىأترك هلوق ِْ ظ

 لأ ماطنلا حا (ثلاشلا دلا ) 3 دمة ل! نومس اك ةلك تمفعو تري كتصف ىفةرهظم تزاماطف 17
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 اييندلا نمءاعدام لكف ةرخ الا لاع لا اهجوتم هم لك ريترغسلا اذه اهتءاعر بي ىتلاتامهلاب |
 / ةينادملاةبلا وهشلات ادللا نمو قا ىلا قاحللا نمو تاءناحو را وا تابعا نمو ةرخ ال اىلا
 | [لمعب وىلاعتلاه اذهلف لطاسلاو فارحخالاو حوعلا نعأريمهنا تنثف ةين ادهدلارا اونالايةرانتسالاىلا |
 1 هلال لكسشم يدنعاذ_ هوا قسم دب رب سابعنبالافاسق هلوق ىهو باكا (ةبناشلاةفصاا) ُس -يفآ

 قل اليلطانهناورار تسجتلا بجوب مقسما يملا ريسفتف ةماقمسالا لوهءالاحاسوعءالا ىننل عمال

 ْ | حاورالاف لافطاللاسق نوكمب نم كرت ىرحي هنأو قلنديا دهل بس هنااسوق هنوكن م داراا ناو هانرك ذام
 | 1| عيج ىدحاولا لام (ثلاثلاثحلا) مهطاسع متاقلا قيغشلا يقلك نآ رقلاو لافطالاك ةيريشلا
 ا ا |١ اهرع4 لع ف لوامق باك !اءدمع ىلع لزئ ري دقتلاوريخأتلاو ميدعتلا نما ذسغاولاهريسسفتلاو ةغللا لهأ

 ىفالماك هنوكى لعل ديا وع لعب لو هلوق نااندانال مالكلا اذهداسف ىلعلدياماشن دف لوقأو
 0 ّ تثق ريغا المكم هنوكىلع عبطان مد ةّتمهتا ذ ىف الماك هنوكو هريسغل المكم هنوك ىلع ل ديا ءلوقو هناد

 21١ || هوركذامن أر هظفامقاج وعدل لع لوهلوقوهو ىلاعت هنن اهركذ ذىذا اوه معا !بينرتلا نا ىلقعلا ناهربلاب
 أ[ باس! ىف نول دولا فانخا ( عب دارا ثمملا) ه هءلا باهذلا نه لمعلا عنو دسافريخأتلا و مِدْمَتلا نم

 ١ 1| نإل ناكل ا نمالاحءإ_عج زول فاشكلا بح املاق (لوالا ) اهوسوهسيفاوركذو اهقهلوق
 7 ! لصفلا بس وو باتكلا ن ءالاس ول هذ لما ازيس ىف لش ادوه:لزن أ هلوق ىلع ف وطعم احوعه لع لوهلوق

 : | لع لوريدقتلاورعشب بمتني نأ بجد اذه لاعبا و لاف زوبحيال هنا ةهلصلا ضعبب لاس! ىدو لالا نيب

 7 لاحاح وغهل ل« لو هلوق لاقي نا هيف :رتئذلا”ىناهذصالا لاه (ىناثلاهسولا ). امق هلعجواس وع

 .اهقاجوعهللوء<ربغ باتكححا ا هدب ء ىلع لزن اريد ةءلاوناملاومنالاح اهدو ىرخأ لاسامقهلوقو

 وعدل عج لو ةوقنمال دبه ةوق نركب نأ نكمدقعلا ل- بحاصديسسل لاف (ثلاسثلا هجولا)

 ' .(عبا ارلاهجولا) ابمقولهدسو باكل ا هدمع ىلع ل زنأ ل مق هن اكفا_وةنسم لس هنااحوعهل لمع ل عم نال |

 هنارلعاو نيدلا ماكح ود اعلا ملاصعامئاق هن 0 لاح ىااجو عه لهي لو هلوق فريعضلا نمالاس نوك,ن أ
 0 هلجالام ناب هفدرأ روك ذملاتافدل ا ءذهب فوصوملا بان كسلا اذه دبع ىلع لزنأ هناركذ ال ىلاهت
 5 أ هناالااسب رقااذع مان ذنأانا وةك نيلوءةمىل ادعتمرذنأو هندان مادي دشاسأب ؛ ردنمل لاف هلزأ

 | سآيلاونينمؤملارشيو تضف لاقاكا ديدشا أب ور فكسح نيزلارذنل لسا وامهدحأ ىلمانههرصتقا

 ىأ هندا نم هلوقو ةس اء واسأب ل جرلا سؤب وباذعلا سوبدقو سب باذ_ب ىلاعتهلوق نم ذوخأم
 دنع نكت نكسن*الا ىهو لاه دحاو ىعملاوداو ىدلو ندا لاسقي تاغان دل فو جاجا لاه ءد:ءنمارداص

 خلا ء بث علام او ظلام ىدنع لوقتو ىفداباو<لوةنالوىدنع باوهلوقلا اذه لوة:كنال

 ةغلئهوءاهلاو نونلارمسكو مضل ماعما عملادإا نوكسب رك ىفأ ةياوريف مداعأرقوريغال كايا ىفدأو
 دوصقملانال_عاوان ارح مهل ناتاملا صل انولءعي نيدلا نيمو اري و ىلاعت لاق مثبالك نب

 || لاسإنم لوقعلا دنع مه ررضلا عفد ناك الو نيعبطملا ةرابشيو نيسبنثملار اذنالسرلا لاسر نم أ
 | ل.ةئنلاو ف يةلانرشب وك رقو فاشك ١ !بحاص لاه ظفللا يف ريشدتلا ىلعراذنالا مدقم رجال عشنا

 هن الا ىذاقلا لاقاز أم هانا هلو نم ني: مؤمال لاحودو نيدلاغ ىن_هبادبأ «بف نكس امهلوقو |
 ىلاعتهنا ( لوالا ) هوجو نمهناس وقول 2 نآرقلانا (اهدسأ) لدا سميفانءاوق دك ىلع اد
 هنوكد هفصو (ىناشلا) ريغتلا هبلعزوجال ميدقلا ناف تان'دحملا تافصن مدالدو لوزتل او ل اًرئالاب هغصو

 | ٍفدلأتلاو بسكر ثلا هيف مصامو تاماكلاو فورد نماعومث هنوكلاءاك ىعموهو عجب اوه بتكلاواباَك

 ةمعنلا ىلع قصتسنامنادهللاو باتكلا ازا ىلعهسفنلد هلا تينأ ىلاعت هلا (ثلاثلا) ثدحتوهف

 د | هفصو ن كمال ميدقلاو ميةّسسم هنابو حو عمري هنأ باتكل |فصو هنإ )عد أرا) هقول هن حم ةمعنلاو :

 ْ مدجفايناوقىل ملدا , الاهد_هنافلاعالا قا هلّدم (اهيناناق) قوم ث د هنا تنئف كلذ
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 تعالو ضرالل ىأ اها ة-:ي زهلوقو هب عفتني امرئاس وخد حس هةنولخ دي م_ملاق 3 ونحلاو

 ل بك اوكلا هيرب هلا لمع ءاعسلا هللا لع ضراللة# قا والاب نعل راك

 ال دنعالا ثداوملا لعبال ىلاعت هنأ ىلا مكمل نب ماشغ بهذ (قوالا هللا لئاسم هيف البت ن نسح أ مهيأ
 تائب املاع ناكول ىلا هن هنأب هدلع تح اوزئاس هللا ىلع ناصتمالاوءالتبالا اذه ىلعضدوسولا ىف اهلونشد أ ١
 اله هلع نالت !مزلالاو عوقولا عندمم همدع لعام لكو عوقولا بحاو هعوقو لعام لكن اكل اهعوقو ل. ا

 ىلع لةردقالو هلالعاف هنوكب ع هعوذو لء ىذلاف امجاو كلذ ناكولو لا لالا ىلا ىنذملاو لاحت كلذو

 ||| ىلع ار دامت ها نوكمال نأ مزلب اذه ىلعو لهفلا ىل_ءهلةردقالو عوقولا عاتمنوكدهدسعلءىالاو كرتلا ||| ٠٠
 لءامنال كرتلا ىلعالو لعذلا ىلعال :ز دق ديعلل نوكمال نأ مزا فاضي أو تاذلان امج رمدركي لول ئذ |

 لبق ءايشالاءاملاءىلاعت هنوكبلوقلاف هلعف هنم عنتشا هم دعدلا لعامو هكرتد#بعلا ن نمعتما هسعإ قواد

 ىلعو اهعوقو دنع ءاسشاالا لعيامناىلاعت هنأ ثنثق لطاب كل ذوةيدوبعلا فو ةدسسب وررلا ف حدشلا

 مهيأ هوانا ىلاعت هوق ىرك لاق اذ هدنعو هسيلعرت "راش الاو ناكمالاوءالثإ الاقربد_ةئلااد 1

 لزالا نمىلاعت هنا اولاهو لوةلااذها ودعتتساد قف مالسالاءانلعر وهجامأو هرهاظ ىلعالع ن_سحأ

 ظش لاعتهنادار 1 طافلالا هذهتدروامم: اوه سلع لام ناعمالاو ءالتب الاف تام 1 عم لاعدبالا ىلا |

 ءذهانرك ذذقو ناحتمال ون الثبالا لس لع كلذ ناكل ريغ يا "4 انعم م-هلماعي

 مهول هنا اوهالع نسح ؟مهيأم هول.نا هلوق نعم ىضاقلا لاف (ةزاثلا هلمملا) .ةريثك ارارص'هلعسملا |||

 لات نيبث ةنملا زوذ,ىذااوه هلاحاذ هن مالهم دخ ىلعار ارهسا شو هلع وطأميأمه «ريصملل ||

 ةلثملا )داثلل مه-ضعي قلخل ودب نم لوةنالطن ىل_عكلذ ل دف صعب نأ ل_الالل د ل 0
 اولاهانب اص أو ةلزتعملا دنع ضارغالاب ةلاعم هللا لاعفأ نا ىلعارهاط ل دتمهوانل هلوقىفماللا .( كك
 اذهو ةطساولا َكإَدالا ض رغلا كلذ لمت هنكعال نم قح ىف مصيامنا ضرغلاب لداعتلا نال لاما ذه |

 مهيأ حاملا لاق . ( ةغدارلا "هلم ملا) لاحم هللا ىلعوهوزمعأ اى دقي اذ_هو ةطساولا كاب الازمعلا ىضذتقي

 اناو ىلا عت لاق مث لاذ مآ الع نسحأ اذه نحنو اوسع نهتم اظل 0
 لدالال» ءالترالاو ناتمتمال ا لحال ضرالا ني زامتا هنا نيب ىلاعت هنا ىعملاوازرجا د_.عدابهيلعام نولءالا

 اهماع نم لك هلوق هريظنو هب ”الااهاعام نولعاملاناو هلوةباهقد هر هنالادبأ امعنتماهفناسسنالا قب أ

 ىلغام» ءانفدعب ةازاملا ندّدنال هنا ىعملاوهب , الات دمضرالا اذاوهلوقوتن الااعاماهرذفهلوقو تاف |||

 نا ىلع تادتان الار اسنأ الا ضرالاءاقب مهو ضرالا ىلءامعلالدالاو لاطبالا صمصخو ضرالا |||

 ْ ضرالا نم ىوت_ ىلا ددعصلا ةدسسعو:أ لاق ضرالارب-غضرالا لبن موبهلوقوهو قيتالاضي ضرالا ||

 ًازرملاءارفلالاقفز زر اامأو معلا هرآ ىف دمعصل اريسفنان رك ددقوهمف تانالىذلا قب رطلاوهحاحزلالاقو |
 اهاغام تاكا اذالب ؛الاوءاشلاو دارا اهر رخو ةرورخم ىهذضرالا تزرجلاقباهملع تاينالوت جا! ضرالا ||

 ١ املأ قو-:ىلا عتهلوقهريسطتو ال ضأت مناك اذازارب ف.سوالوكس أ تناك اذازورح ةأرمادأ]

 ىوأ ذا ام اننانآ ع نءاوناك مي_ةراو رى ويكسجلاا نتاصأ نأ تدسح مأ) ىلاعت هلوقزرلاضرالا ىلا |||

 1 رضفادشزان سصأن مانلء ىحو ةحر من دانمانتا انب ماول اقف فوكلاا ىلا ةمتفلا 1 ١

 (ىلوالاةلأسملا) لئاسمب الاىف (ادمأ 1 ار راسا ىألنل مهانثعز ماددع ننس |
 لاقفناحتمالا لبيس ىل_ءلو_رلا نءاولأ سو ف وكمل تاصص أ ةسدق نماوب:موقلا نااسعا ا ا

 لعارداف ن ءراك ٠ نمثاف بع اهلك انتانآنافكلذ "نيس تالف طق انآ نءايع وناكم تا تدسح مآ ىلاعت ١

 اررجادمعصل لذدعب هلع مناوي او تابنلاو نداعملا عاون أب ضرالا يري مع ضرالاو تاومسلا قلت

 : مولا فرك او ةنسير اول رم ةقناط طودح هموعرو هطظويحو ةير دق ٠ نم نو دعبتس فنك لكلا :رعةمااخ

 اننا يام اسال ذدق(ةيناثلاةلآسناا ) ملعأهللاو مظنلاريرةنىف هجولاو 0 ا

 ا



 ل دس
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 1 اييوزخاريهمارن[ مع رخاهنان ةماكلا فدو ىلاعت هنال هن الا هذنهم مسج مالكلا نا هل وقتاشاىف

 "|| نب ثدحتامتا تاوصالاو فورلاناباوملا وماسجالا ىلءال ا مهتال دكر وةدكر لا نعةرانع

 .٠ ]|| ةملكسلا ىلءجورفللا اهةلقلطأ ةماكلا ثو دل ا.هسسفنلا جور ن ا حصا لف قاما نع سفنلا حجورخ
 ١ 00 ل وم هناكل معلا دنعا د هركت م مالكلا ذه نا ىلع ديمهبها وفان مح رمل اوق (عنا ارلاثحهلا)

 ١ ||| هىرغئوثهناكفنالطملاوداسفل اهيا ىف هنوكل ٌهَسساا مهركفو م-هاقع هب مكعال هنولوقي ىذل اذه
 2 [| نولوت ناىلاعت لاه ئابنع رغتتو اهانأ مه رك مهل وةءوها اوقاسخا عم مسملال دما هَل لس ىلع ممم اسل

 || هتعرلا قباطبال ىذلا ريل هنااندنعف بذكلا ةقمق-ىفا وفلتخادقساثلان ا لعاورهاظءانغمو اد ذكالا

 [|| هناندلئاه لع عم هنعريففلا قراطيالن اايذك هنوكط رمش لاق نمسانلا نمو ال مأ قباطم هنأربخما دقتعا اوس
 أ تداولا تاسئانمهاوق فصو ىلاععت هنافدب الا هذ هيلع ل لدلاو لطاب اند عدمقلا ذو قباطم ريغ

 الأ بذكوهت هنعريلا قباطبالربخ لكان عقالطاب هوك لسعبالو كلذ لو يمهنمريثكلاانا عمايذكهنوكب
 1 اذا اون ول نا مهران ىلع كسفن عاب كإعلف ىفاعن لاف م ميل وأاقباطم هنوكي لئاقلا لغءاوس

 || تسب كفسأو كنرح مظعبال لوسرلل لاسقي نا هنمدوصقملا (لوالا ثصأا) ثاسم همضو اس ثددملا
 1 || ةءاست ضرغلا او همل ع كلل ةردق الذ موب ولق ىف ناسعال ا لمص اماأف ارشموا ردن انش ءباناق مه رويس

 ' || ةذث نماظ.غاهلتقاذاهسفن لج رلا عجثمللا لاق . (ىفاثلاثصأا) هنعلسو هملعهلنا ىل_هلوسرلا

 ! ةشثاع ثب دح ىفواهت دس ىأ ىسفنكل تع لاقي دهملا عدلا لصأ ءاّرفلاو سةخالا لاهو ءيشلابهدو |

 لاو لولملا لاومأ نما فامذخأ ىتساهدهس ىأ ضرالا مضي تلانققرعت رك ذاسمخا ابهنعهتلا ىذر

 اهكمل اذا هسفن لجرلا عمو هئارطا ةعباتم بسب ةةمعسض اهتلمجادا ةعارزلاب ضرالا تعدم ىئاسكلا |||
 اسف: تاق اولاق مهلك لن وأتل له نكلو اهكلمت ىتباهدهاجو اهكعان ىأ ك سفن عاب ىنعم اذه ىلءو
 لاقي مهذعن نم ىأ مرام“ ا ىلع هلوق(ثلاثلا ثصلا)"ىدحا ولا لاعنا ذك هانركذام لصالا رزاهكييسو
 3 | اهنامةدمدتو دعب هرادآو نام الع تيقب تام اذا نا بنالا نا | ده لصأو هدلعب ىأ نالفرث ا ىلءنالف تام

 الانا مصفلوالا ران [ءاسقب لاح الصا هومناك لوالا توم نماس رق هن وم ناك اذاف ةملكل اب لطبتو ىبمدت

 لاق نآ رقلا ثي دخل ايدا رااثيدحلا اذهبا ونمؤي نادل ارق( عبارلا ثحلا) نالف رب ا ىلء تالف تام لاسةد

 ا هناةياوجو ميدق هلا لوةينملوق داس سف ىلع ل ديك ل دو ثيدح هنا نآرقلا فصو ضم اذهو ىضاقلا

 || دنع مف م الكل اانرك ذو نز اا ىف ةغلانملا فسالاافسآ هلوق (شماخلا ثلا )هثداح ىهوظافاالا ىلع لوم

 | ىلع بصأ هنا( لوتالا) هوجو هباصتنا فو فسو» ىلءاضسأ انهلوق دعو فارعالاةروسىف افسأنامضغهوق

 | كت كلوقك فسالا ىأ ةالوعفنوكينأ زوجي (ىناثلا) فسأي هنا ىلع مالكا يدل, ةاملدوردصملا
 |هلوقفءافلا(س داسلا ثدماا) لاا عضو ءىقردصم هنال بوصنم افسا حاسزلا لاف (ثااثل او اريمناءامغتيإ
لعجان) ىلاءتهلوق «ريخأتلا هانعمو هءلعمدقاونمؤن )نا هلوةوهوطرشلا باوج كل ءاذ

 " 3” ضرالا ىلءامان

 (قوالاةلعلا) لئاسمتس الاف (ازرج اديعصا لعام نولع اج اناوالع نسح مهي مهوانلاهلة ليز
 | عفانملا عاونأ ا هنمتجرخ أ امشي زو ضرالا تةلخ ىفا دما. لوقي ىلاعت هن اكمظتلا هو ىضاسقلا لاك

 نودر# و نورفكي مهنا مف يلاكتلا هدهب قاحلا الثبا عفان نماهيفامجاهقاش نم دوصقملاو ملادملاو
 ىلا مهر فك سب نزلا ىف ىرهتنتالنأ نبني دم اءاضيأ تاأف رعنلا هذ هذا م مسهنع عطقا الف كإ ذ عمو

 مهضعن لاةف هلي زل ا هدهريسفت ىفاوفانخ ا (ةانلاهلّدسملا م( قل نيدلا ىلا مموعسل اغتشالاكرتتنأ

 مهضعب لاقو تانا وسلا ارثاسهمثا ممضعي“مضو نداعملا وةدضفلا و بهذلا همل ملمع مذ و هرهشل اوثانلا

 تابنلاو نداعملا ىهو ةثال_لادبلاورلاالا ضرالا,سنلف هل_هللان و ضرالا : زمهف سانا ادارملا لب
 لأ هنالفاكملا ةساي زلا هذه ىف لخ ديال هناىلوالا ىضاقلا لاقونا_تالان اولا عاونأ ف رمش ناومملا ضو

 ناو.ملاو
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 | تادنينس ىدملانينسلتعن(امهددأ) ناهجواددعهلوق باضت:اىف (قاثلاثضااأ) ةرثكلا هب تدرأ
 (امهدحأ) ريدقتلا نمنا رضي الاف زو اذه ىلءؤ جاجزلا لوقو ءاَرْم !لوقا ذه ةدودغمىأددعلا
 دعت ىعملار دصملا ىلع بصتتي نأز وجي دحاجزلا لافردصملا مسا لوعفملا ةيعست (ىنانثا او) ف اضأا فذخ
 ىصح أن بب زملا”ىأ ل_نل هلوقو مهمون دعب مه انظقي | عي مهمون دعب نمدي ري مه انشعن م ىلا عت لاق ماد

 | هللا لاعفأّن ا ىلع لدم ضرغلا مالماللالءنل مهانمعب هلوق (ىلوالاهلمسملا)لئاسمهضادمأ وشمل[
 هلل هل مهثعبامناىلاعت هنا ىضتقي ظفالارهاظ(ةمناثل !"هلعسملا) همف مالكلا قيسدقو ضارغالاب العم ا

 دينعالا اهاعيال ماسه لاسقفال م اهعوقو لبق ثداوملا ملعب له ىلا عت هنأ ىلا عجرباذهدنعو علا اذه ||
 هذهىفقيسساماهنم نآرقلا ىف ةريثك هن الا هذهرت اظنو ىمسدق همف مالكلاو ذي الاءذب خحاواه" 5

 هللالعبالو نارمعل 1ىو هيسقع ىلع بلقند نم لوسرلا عمتي نمرلعنلالاةرقمل ا ةروسىف هلوق اممم
 ْ نيدهامجلا لعن ىحمكتولبشلو هلوقو مهولبشلاهل ةنيز ضرالا ىلءامانلعجانا هلوقو مكن م او ده :

 بيلا اذهللعلا قلعتم اهعومدك ليا هذهو هربخ ىد-ًاوءادتبالاب عفر ىأ (ةئااثلا لمس ) مكمل ا

 مولع ىلاعت لاق ماع مهيأ عاف بهذادل اوق ءريظنو اهعافترا ىلع سقس لب ىأ ةظفا ىفرلعنا هلوق لع رهظيلا]
 || هلعاف مسي لام لعف ىلع لعبا ىرقو امنع نوحرلا ىلع ةشأ مهيأ ةعم_ لكن م نعزخال مث هلوقو ميع زكلديبمهأ 1

 دوصقملالب هللد دخلا لعلاتاسثا مزان الرب دقتلا اذه ىلعَنا (ا.هادسا) ناندئافةءا رقلاهذه فو | ١]

 ألا ىأ ةظفل ف بصنلاروهظ بح ريدقتلا اذه ىلعّتا (ةيناثلاو) قللتا ضع العلا اذهل صحا مهانئعبانا || ٠١
 بح نأ ب مجنو هيلا )_هيدانساءالءادتبالا ىأ ةظفل عافتراّت ال قاءدعب لاكشالا لوين أل ئاقلن كل ٠
 منتعالو تافرعمو تامالعةب وحلا لماوعلا نال د او لوم_م ىل_ءنيلم اع عاما عئشمال هنا لوقيف | 1

 نع ءاطعلاقف نيب زملا ىف اوغلتش ا(ةعبارلا "هلمْملا) لعأ هللاو د اولا يشل ا ىلع ةريثكل تافرعملا عامقججا ظ ]
 باصصأو برح لول اف كلمدعب اكلم ةنيدملا اولو ادت نيذلا لولا نيب طاب دارملا اههنع هللا ىض رسابعنبا | 0

 اوفاتْخ ا اوه امل فهكلا باح أ نال سفلا هذه نم نا زا دهام لاف(ىاثلالوةلاو)بزسفيكلا ||
 || ل_عأ مكب راولاق موي ضعب وأ, ام وب انئثيل اولاق شمل ممونم لئاق لاه ىلانعت هلوق هيلع لمادلاوا ومانكممافأا

 لوقلا)لواطتدةمهثيلنااواعنيذملا مه مقءلامع لعأ مكبرا ولاه نيذلا ناكر نا دهامه نانزاساف مثيلا | 030
 اهلكسالا) مهثبل:3.ىاوفادت اف وكل |باصصأ نامز ىنيلبسملا نم نيدفءاطّنأ ءاّرغاا لاه (ثااشلا| |

 قالئلاريغ نمءانبلا اذهّناللضفتلا لعفأ بان نم سيل ىمحأ هلوق ى.رافلا ىلعونأ لاق (ةسماخشأ | ٠
 قادملانبانم سافأو ب ران مىدعأو فورعيللءالو امو مهر دالءاطعأ ام مهل وقامأف سامقي سل دّرجنا | 11

 لوعفمريخلاو أد دبملاو أد ّبملاريشوهو نطام لعذ ىدح انا باوصلا لب هدلعساةيالذاشلاو داوشلا نأ

 لماحو مهثبللادهأ ىصح اريدقتااو ب رد صموئيل ال ىلا عت هلوق ىفامو ىدحال هيل 50

 , ماب ٍ ' ْ 1 ْ َآ

 | اددعامانأ تقأ تلفاذاف دي دعتلا ىلا جاتح ل انهفرثكاذاامأ ديدعتلا نودب هزا دّةم مهف<لق اذا هنال هنرثك ْآ

|| 

| 
|| 

 رخاطظلالد:ساوهو تاماركلا:لوقلا ةعص ىلع الا هذهم ةمفوصلا نب اصأ متتحا ١ ( ةسداسلا "لمسملا] اددءاوش لك ىدحأو هلوقو هللا ءاصحأ هلوقهريظنو ثدللا كاذدمأ ىصح [نيبز طا ىأ لهنا مالكا

 رةدف:تاماركلازاوس ىلع للدلا ف ضورللا لمقل وقنفءاصقتسالا لسس ىلع |:هههلّمسملا هذه 3 ذنو

 المن نوكي نأ (لوالا) ناهجوانه» لوةنفوهامىلولاّت اناس ىف(ىلوالاةم3ّة11) نيت م دةم مي دةتىلا :

 نوكينأ ( ىناثلا) ةمصعم لا ةريغن م هتاهاط تلاّوف نم هانعم نوكَشريدقلاو مياهلاكل عافلا نم ةغلابمأ
 ىلع هتسارحو هظفح هناهس حلا ىلو  ىدااوهوحورختو لوم يدع خي ربو لة ةكل وفم ىنععالمعفا

 هللا ىلامتهلوقن هذوش أم مسالا اذهّنالعاو تاعاطلا ىلع هقفون ميذيو ىصاعملا عاونأ لك نعيلا وتلا |
 هلوقوني رفاكلا موقلا ىل_ءان رصنافان الوم تنأ ىلامتهلوق ونيااصا!ىلوّروهوةلوقوا ونماآنيذلا"ةكو أل .

 وه يلولالوقأو هلوسروهننامكماوامنا هلوقومهل ومال ني رفاكل|َناواونم1نيذلا لوم هننانأ: كلذ 00

 ع ار ' اند
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 2” ]|| لانةناسورمشمةصقلا هذه لورت سس قاما نب دهمركذو ىبر هأ نم حورلا لقحورلا نءكنواثسو هلوق

 ا تاكو واد ءلادل سضند وسو هيلع هذا ىلص هنا ل وسر ىذؤب ناكو نمت رقنيطامش نم ثراحلا نيرمض:اا ناك

 هفرك ذاسات ساجاذا لو هملع هللا ىلص هللا ل وسر ناكو راب دن ةساو مسرب داحأ مب لهتو ةربأا مدقدق

 7 || ريشكاب قش اوانأ لاقت ماهاذا هلم ىف هفاك رمضنلا ناكو ممالا نم مهلمق ناكر م باص امهموق ثّدد-و هقا

 7 || اشيرقتا مسا ل وام نعمهث د مت هني دح نم نسحاب مكث دس انأف واف هن اسي دح نسحأ شد رق
 | ١ ||| مهوربخأو هتفصو دج نع مهواسامهلاولاقو ةني دملا, دوهما ار امجأ ىلا طبعم ىلأ نب ةءمع هعماوثعنو هوثعد
 . || ةنيدملا ىلا ام دق ىتاسر فن ءاسنالا لع نمان دنع سدلام لعلا نض مه دنعو لوتالا باك لا لهأ مهناف هلودب

 ' || لوالارهدلا فاوبهذ ةسنق نع ثالث نعهواس دولا رابح ل اقخد- لاو ؟نءدوبلارامحأ اولأف

 1 هولسو هان ناكاماممراغمو ضرالا قرا ثم غلب دق فاوط للبر نعو بحت مهثي دح َناف مهرمأ ن مناك

 ١ ||| لصفي مك ان دقالاه دكم هيحاصورضضنلا مدقق الف لوةةموهفالاو ىنوهف كرم أ نافوهاموح ورلا نع

 هللا ىلصهنتا لوسر لاق ةهولأسو لو هلع هننا ىله هنا لوسر او اف دوبل هلاهامب اوربخ اود نيب وانة ام :

 نورك ذي اهفلسو ه.لعهّلقا ىلص نتا لوسر ثكمو هنعاوفرمدن انسب لوا دغهنع مل ا سامع كربخ أ لسو هلع

 ْ || هءاح مث كلذ هملع قش هلأ ةرمثع سجس م و.لاوادغدان دعوا ولاقو هب ةةكم لهأ فجر تحل ل مشع ع

 | ةيتفلا ك ئاواربخ اهيضو م_ملع هنزح ىلع انا هلق | ةمئاهم اهيفو فوكلا باعص أ ةروسب هللا دنع نمل ريج
 ىقرلا فوراغلاوهفرغص ا ذاف لا ىف عساولاراغلا فوكيلا (ةئلاثلاءلمسملا ) فاوطلا ل جرلاربخو
 هازالاو نانسونيلبغ ةهد رأالا هلعأ نآرقلا لكل اق هنا سابعنبانعةمركعىود (لوالا) لاوقأ
 اهنماوبرخ ولاهي رقلا اهنا بعكمعز لاسقف يقرلا نع لئس هنا سابعا نعةمركع ىور (ىئاثل ا) يةرلاو
 هبف بك صاضر زم لمقو ةراسخ نمح ول يةرلا دهام وريمج نب دمع س لاق (ثااثلا) ىدسلالوةوهو

 ميقرلا اولاقت ةرعلاو ىناعملا لهأ عج لوق انهو ف وكلا با ىلعح والا كلذ دشو مبتصقو مهام

 لاق بوةكم ىأ موق م باّكىلاعث هلوق نمو هاك | مقرلاو ل هذ ىلا لّةن مشموقرملا همف لصالاو باتكلا
  [|ل قو هيفةموق سم تناكمهءام-أ ن الا مقر ىيحامتا هنا نظن وممافصو مهؤاع-أ هم ناك حول ىبنرلاءاّرفلا
 || فة سع تااكمهتعقاو نا ثدسح أدارملا امعاشتانآنماوناكهلوقو للا بناج ىفارقن مهي د- اور سانلا
 || ىسر دصم انه» بمعلاو انتاهو لذ بناج ىف ةسع تسل ةهق اولا لال: ناف كلذ بحت الفان هو اذ لاوحأ
 || ىلاعتلاه مر دصملا سسابلمعتسي اذه نم هب لوعفملاو ردصملابا وعد ىهتءاب وهتم اوناكر يدّقَتلاو هب لوعفأ ا
 || هنال مهلا ىوأ ذا تسح مار يدقت ىلع لب قاعاقاءتمانهذا نوكي نأز وجال فهكلا ىلا ةمتفلاىوأذا
 [|| قلعتي لب ف وكلا ىلا ه.فاوو أ ىذلا تقولا كلذ ن ابسسملا قلع لف دلي وط ةّدم ممن. و <ىنلانمب ناك
 1|[ ولاة لاه مهاد أم هولعجو هلا اوراص ف وكلا ىف ةمشفلا ىوأ ىن_عمو ىو أ ذارك ذارب دسقلاو فو ذعب
 ةفرءملابةنادهلا ىهو كن اسحاو لإ طفت البو كاد وسر ناز نم ةسح رىأةجركندانم انن ان ر

 لضفب ةقئال نوكت ىتلا ىهو ةجسرلا كان" ةمظع ىلءل ديك ندا نمةوتوءادعالا نم نمالاو قزرلاو رمدلاو

 دشرلاو دشرلا ا د_ثران هن مأ.هتف مالا تأ كلو:نم ملصا ىأاننا« ىدو هدوح عساوو ىلاءت هللا

 نوكت ىح دشراذا ىمأانائهو ريِدَمَلا (لوالا) ناهجو ظفللاري-سفتىفو لالذلا ضمة: داسشرلاو

 ىلاعت لاه مثادشر كمت ًار كالو ةكسح هلك ١ د_ثران هأ ىلعحا (ىناثاا) نيدموم نيدشار همدسإ

 ممئاذا ىلعبرضىلاعت هنا مالكلاربد_دنو مهانمناهان_عمنورمسفملا لاق مسماذآ ىلسد انب رضف
 فذ هنأالا اان مملعاش رضريدسَمَتلاو ةظقوملا تاوصالا مسهءامم ىلا لهن نأ ند عن انا
 برضا ا هنا ندب ىلاعت هنا ثةِبقلا اماع ىفب نو ديرب هنأ سها ىلع ىنب لاق. اك باح اوهىذلا لوءسفما
 (لوالا) ناث< اد دع هلو ىو نامزلا فرظا ددعنمنس لوقو ناكلا فرطظودو فهكسل ا قم-مناذ ىلا
 ديرأ هيفصوو ددعلا بفرك ذاذا عباس ئث لكك لذكو نمو-سلا ةرثكد مفي انههددعلارك ذ حاسزلا لاق

 ايوب ٍ 0
 5 3 3 ا 9

 اا 0 اول امس دو

 احل :
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 نهذ نم كدَفَموم ئبن اولا هيلا اور ذتعاو ممم ناكسصام ىلموهتلا مدن ىعارلا اقف وبار 0
 اج ٌرمذا هعضرتاهل”ىبسص اهعم ناك ةأ سانا رخ ” الاىصلاامأو تناك ام اهانب ديبي قف ةفدأ
 ترم مثهلثم ىاعت آل مهللا < ىلا لاف اذه لثم با لعجا مهلا تااّقق ةةسح ةراشو ذل. باش

 م-هألا ىضلالاقف هده لثم ىنبا ل عجتال مهلا تااقذ تبقوعو تنزو تقرسامئااورك دةأىعااهم

 ناوول_ةمنوكا نت هركف ةرباملا نمار امج ناكباشلاّن ا لاقف كل 3 ىف هّمادل ت لاق اهل نم اها

 ارافلاربوهو (فاثلارلا) هللا هح لوقت ىهو قرسنلوتقرسابتالبقف نزتاوتنزاهمالي هذه | ١ ١
 هدا قلطن الو هيلع هللا لص هال وسر لاه لاه عما نع لاس ن ء”ىرهززلا غ نءحاضعلا قفرنوهمشم وهواأأ ||

 رانغلا بان مهيلع تّدسو ليسا نم ةرطد تر دل اف ,وا دةرامئىلا تملا مهاوأت ركل نا كح نع طهر | ا

 ناؤأ ىلناكم ممم لحر لاشف كلانعأ للاسر هللا اوعدتنأالا ةرمل هذه نم مكيصتيال هللاو اولانتف ٍْإ 0

 أها هتثسفادهتوبغامهل تلح امه حرب قامو ةرصن نظف امانق امولبق نب غاال تنكو نازيبكن اش 0|

 | امهظاق.تسارظتلا ىديق حدقلاو تم ةفام ابق قبغأ نأ ت هركو امنهظقو نأ تهركف نُئاناههخ - 0

 نم هدف نفامانع حرفأف كهجوءاغتبا اذه تاعف تنكنا مهلا امهقوبغاب رمثفاظق.تسافرسفلا رهان ىتس] .
 بأ تناكو مع ةنباىفتناكرت الا لاه مهم جورالا نوعطةسالاجار فنا تسرغاف ةرضدلاءذ_ه 1 1 ١

 , لءايظعالاماتيطع أو ي»اط نين نه ةتسا مب تملا قاتم ذاهب نعام دوارف "ىلا س الا : ! 1

 لمعلا كلذ نم ترهق هقعالا مالنا كفتنأ كلزرمال تاه اهلع تر دقال فاه هن نيبو سب لت نأ ١
 ةرضعلا ترفناف هيف ننام انعحرفاف كهج وءاغنب كلذ تلعف تنكنا مهل ااهعمرلاملا تكرتوارتكرتو 0

 ءازحات رأسا نا مهللا ثلاثلا لاق متهسو ةيلعهقلا ىلصدتتا لوسر لاف !متمح ورخلانوعيطتنالمئارغ]
 دعب ءاهخ لاومالا هنم:ترثكى اخ هيرجا ترف سهذو هل ىذلا ءلرزذساو ليي هورس 0

 هتلادمعالاش5 قءقرلاو متغلاو لبالا نم كترجا نم ىرتام لكل تاةذ ىرح ا ىلا د أهلا ب عادلا وني

 نم امانعجرفاف كه: يدخن : |كلذ تاعفتنكن ا مهللا هلككلل ذذخأف كب كز :رهساال ىلا تلقف ىف ئزهسنأ ا
 هلو# (ثلاشل ازيمللا) هيلع قم عيب نس سح ثب دهحادهو نؤثءاوخ نفي رايغل نم رطصلا تح رفناق هنف
 ام *وْئث نيب قرغي لو هنبال هللا ىلع مسسق أول هلهن ونال ني رمط ىذربغأ ثعش أبر لو هيلع هللا ىلص

 هسلع هللا ىلص ”ىننلا نع هنع هللا ىذرةرب ره أ ن نع بيسملا نيديعساىور (عنارلاربخع)هقنا ىلع هن مسي

 أ لاقفث ,رملا تةلخانمناو اذهل قلخ أ ل ىفا تااقف ةرقبل املا تتفتلاف اههلغ لعسدق ةرقي ق وسي لج داش لسو |
 اونع هللا ىذر رو ركب وبأوانأ اذهب تنمآلسو هملعهلنا ىلص ىلا لاسقف ماكستنذ رقبهقلاناصسسانلا ظ

 باصتلا قانوموأ ادع عض ل جنو امن لاقل سو هلع هقا ىلص ىذل !نعةرب ره ىفأ نع( ماه اربخلا)
 نالف ني نالف لاه كمساام هل تافه: معاه ٍلجرا ذاق ةقبب دا كلت 11 تاو دله لا نول اسوا

 ناصسلا ىفانؤوص تءم» ىنال تاق كلذ نعلأست لو لاق اهتم رصادا هده ندع دع ؟عن_هنافتاةنالفنبأ

 نيك اسدلل لعجأو الث ىلهأو ىسفنا ل_هجأفانالثا اهاهسأ ىلا تلق ذاامأ لاه ن الف ةقيدس سا نأ
 تاماركلا نم نيدشارلا اهلنا نعرهظ هنا لقنا-«أ دينلف (رامث ألا ام أ)انتلث اهيلعق هنو انثلث ل سسلا نباو
 ١ هننا ىلص”ىبنل اربق بام ىلا هنزانج تلجامل هنا هنام اركنخ هنع هللا ىضرركب وب امأ هي اصصلارث اسزعرهطامعمت

 نم فني ف:اهباذاو عفن ادقباسلا اذاق باملا مركب وأ اذه هنن لوسرا«لدلع مالنسلا ىدونو سو هنلق

 ىوراماه دو هناماركن م ةريثك عاو وأ ث هلع مف هلعاقا ىذررعامأ و بينما ىلا بينما اولخدأ ًارقلا

 ظ هبطت ىف ميلسصي لع بط همها مول رعايبف نيصاسا ندي رانس يد يالسر يلع م واعنس كالا

 مدقف ةماكلا كلت مرات تدتكتف ههسو هللا مك ا اظ ىف نب ىلا علاه لما لدطاةيراساريثملا!ىلعوهو ش

 هيزاشات ضر ناسلابا ذافانومزهف ةم .طلشا تقو ىف ةهجلا مونانوزغنيتمؤمل اري ان اقف نسا م .دةملوسرأ||

 تاق توسل كلذ ءركريب ةمطعل | تانغ نان ةظو رافكلا هللا مزهف نيادساو روهطظان ده_ساف لما ليلا ١

 وموسم

ْ 

 مسيمسل تانس



 اندلال
 200 لل الاسس ا

 1 اين رق برلا ناكو هصالخا ةرثكو هناعاط راكب يسن هنا ةريضح نماسير رق دعلا ناك اذاف ةغللا ىف بيرقلا |
 ٍ | ىلعةداعلل قرا لعفرهظاذا (ةيناثلا ةمدق11) ةيالولا تاصح كايف هنايسعاو لضنو همورب هنعأ

 | || ىوعدلاعمنوكينأوهو لوالا مسقلاو ى وعدأا عمالو أى وعدا اءاندرقمنوكينأاما كاذف ناسنالا

 0 ظ و اال ةودلا ىوع دوأ ةيهلالا ىوعد نوك:نأاما ىوعدلا كلف

 ظ و ىلع تاداعلاقراوشروهظانبامصأزوبوةبهاالاءاعذا( لالا مسقلا) ماسقأ ةعبرأ هذهفنيطانشلا ْ

 11 | لقناكوهدي ىلع تاداعلا قراوخب : رافت تناكو ةمهلالا ىّدي ناكتو عرفنا لقناك ةضر اعمريسغ نمهدب

 0 ا أ ىلع قراوخللاروهظف هب ذكى عل دن هتقلخو هلك ش نال كل ذزاج اغاوا باص 5 لاه لاجدلا قد فاضي أكيذ

 ١ ]1 | كلذ نوكين أما هنالنيمسق ىلع مسقل ا اذهو:وبنلا» اعداوهو (ىناثلا مسقلاو ) سيلتا | ىلا ىذغن الهدي

 / ةرصل : تق نم لك نيب هلع ق فتم ادهوو دبىلع قرا اوكناروهط بح واه داص ناكنافايذاكوأ ا!اهدانص ملا

 امأ و) ةضراعملا ل ود بدورات نازب دقو هدي ىل_ءفر اويئارووظزوم لاب ذاك ناكناوءادبن الاس .

 ]| ثاماركلا ى تين أزوجي له هنا فاوفاتخ اءاملوالا تاماركينولث اتلاو ةيالولا"اعّداوهو (ثلالا ميقلا
 1! 1 | انباع دنسف ناطمسشل ا ةعاطور هبل أ ءاعاوهو (عبارلا مسقلاامأو)ال مأ» هاوعد قفو ىلع لصعامما مث

 ١ [|[قراوخرمات نأودو (ىناشلا مسةلاامأو) زوال ةلزتءملادنءوهدي ىلع تاداعلا قراوخرووظز زو

 الأ اماو هللا دئعاض ما اض نو كي تأاما ناسنالاّكلذفىواعدلا نم ءاىثريغ نمناسست ادب ىلعتاداعلا

 1 ةلزتمملااهركتاو ءزاوس ىلءانب اص أ ق فنا دقو ءاماوالاتاماركب لوةلاؤهلوالاو اندم ائيمخ نوكم نأ

 تاداعلاقراو>رهظت نأوهو(ثلاثلا مسقلاامأو) ىزراومنا دوت هبحاصو ىرصبلا نيسان انأالا
 نيتاهيف مالكلا ل صفت اذهف جار دتس..الابىنسملاوهاذهفىلاعت هللا ةعاط ن ءادو دم ناكنم ضع لع أ

 5 لوةءملاوران“ الاورامشالاو نآر ةااءاملوالات ام ارتزاوج ىلع لدي ىدلا لونه كلذ تف 'رعاذانيممدقملا

 ان رش دقو مالسلااهملع ميسم ةصق ( ىلوالا ةحلا) تانآان دنع همق دقعملا نأ رقلاامأ
 20 نارعل [ةروس فاه

 نيو دمت اها م د ورم وس يدوم 10

 | سعشلا ىرتو فوق ىلا دوقر مهواظ اي ممبسقو لافاكس علا -ن 1 و وم <

 1 .هدنع ىذلا لاق ىلا عتهلوقب "لة سملا هذه ىف كت نمسابنل ا نمونيعلا تاذ مفك نءدوارت تءلطاذا|

 ١ || نايلسوه باكل ا نم لعهدنعناكىذلا كل ذ نأ انب دقو كفرطك يلا دترين | لبق هب كينآانا باكل ع نم ملع

 - 21| كلذريصي ”ىن نامزلا كل ذىفوأ منيف نوك,نأ نم ديال لاه نأب هنع ىذاقلا باجأ لالدتسالا اذه طق
 1 | نمدحالةز غم ةعقا ولا هذ_ه نوكتنأ ليت سي هناانلق تاز عماري اك" ةداعلا ضع م همفا ل هلاهلغ
 ىتجةداعلل قزاشراغس أ مو: !| ىلعم «ءادقاّال» ءاسالا

 ظ 2 أ.ه هنوفدسال سانلاّنال ةردعم كلذ لعجص

 4 نيذلاءالؤهنأ اوفرعو:ملاهدهلوطاوةباذاالاك وعدلاهدهىف نقداص مهم وك نوف :رعبال ميشال ةعقا ولا

 عتتمافدجو م طذ ارمشل اء به لكو نينس عستو نينسةناسملشب كل ذ لبق اوان نيذلا مهتقولا اذه قارا
 رابخالاامأ مهيلا اناس اوءاباوالل ةما ركل نأالا قييولف ءاسالا نم دالة زم ةعقا ولا هسه لع 1

 لاق سو هسلعهللا ىلص -ىنلا نا هنعهتلا ىضر ةرب رف لأ نءعنيميمعلا فحرخأ ام (لوالاربملا) ةسكم | ْ

 دقن ىسعامأرخآ ىصو كسانلا ع ,وييزف نين عالبلا لب مه نيو ثالئالادهللا يجيز

 تلاقفهّشاهملاتقاتْشا ذا ىلصيام وبناك ذ أهل تناكو لش ارسم !ىيببادباعالجر ناكنف عتررحامأو هوُمفرع

 ناكو تا تم ثالث لاه تح كلذ لثم لاق انأن همع دق ىلص من اهتب قر مري شالصلا براي لاقف جبرا أ

 انامهل تلاقف لانه ةسئاز , تناكوتاسموملا هيزث تح هذتال مهالا تااه هما ىلع كل ددسشاف اهعدنو ىلسي ْ

 تدواراه ايعأ لف هتعموص لصأ ىلا لبللابىوأي عار لانه ناكوئن * ىلعر دق: له هل اف فزيت ارح نفا ا

 هوريشو هةعموداوريسكو لءّدا رساوذب هأن أفهم رج نم اذه ىداو تلاف مث تدلوفاهانأأ افامسقن ىلءىعارلا

 سس طلاب ”ىبنلاىلارظنا 3 رب رهو أ لام مالغا اس مت اعدو ئلَمف !

 ممصخسم ل 4
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 نم



 ؤ*

 | انا لاقت ممهقيرط نم عبسلا درطف عسبسلا فوش نمد رطلا ىلعاوغقو ةعاجب قلفهر امس ض»:ىفتاكرع
 هلع هقاىلص”ى ,:ل١نا ىور (سداسسلا)ئث ” هيلع طلال هلق ريغ فتح هنأ ولو ةفاسضع ام مددآن با ىلع طلطسد |

 اوبشمو مظعالا هللا مساداع دفر هلا نم ةعطق بولطملا نيبو مهن لاخلا زغىف ىرضملا نبءالعلا ثدي لسوأ]

 لئالدملاام أ واهعلاطاهدارأ نخرصحلاو دس ا نعةزو احتمتاءاوربابلا اذه نم ةيفوصلا بتكىوءاملا ىلع
 ءاملو أن اال ىلاعت هللا لاه هنن ١ىلو دمعلا نا( ىل والاةخلا)ه وجو ن؛تاماركلازا وج ىلع ةدعطقلا ةملق» 5

 كوي وهولاقواو_ذمآنيذلا «*ىلو هنا ىلاه:لاهدبعلا ”ىلوترلاو نونزحم م-هالو مباع فوخال هلت

 نرزاَا تئفا ونمآنيذلا ىلومهقنانأب كل خلاه انال ومتنأ لاقو هلوسرو هللا م كملواسنا لاه و نيطاصلا

 رد يمس لاباس كلاوورلا يس ناسا دعلا تاودنعلا ىلو 01 3

 ديعلالوةنفاده تين اداو ني رهطتم لا بح ونياَوَتلا بح هللاّنالاهو هقاسح 3ث اونمآنيذلاو لاهتو 0
 هنءربزو هللا هم لكس كرتوءاضر هبفام لكو هللا هه املك لعنف» .تيلا ماسلا عيال | 0

 الله زعو همّؤل عم دبعلا نال ىلوأ وه لي ديءل اهديربام ةدحاو ٌءّرمميركلا ي-رلا ترلا لع نأ دع ف كف
 قاتلا لولو ىو ناكدبعلا هدارأ ام ةدحاوةزم سرا برلا لعق تالف يمص وهادي راع ل 1
 الهأ سدل هلناّث ا لجالام ا كال ذ ناكل ةمار لا اهلا متماول(ة املا ةجلعا) مدوعب فو ىدهتباوثأ 1 6
 ةردقىف حدق ( لوتالاو) ة.طغلا هده هللا همطعي نالاله أ سدل ن مولانا لجالو أ لعفلا اذهل ثم لعشيتال || 0

 هناعاطو هللا ةسحو هناعأو هماكتسأو هلاعفأو هتاغصو قنا تاذ ةفرعماف لطاب(ىانلاو) رغكوحو هنا || أ 1

 ذساوأ ة:-حريخضستوأ ةزاغم ىف ددحاو فغر» معا نم ةرشأللبتومدصمتو هس دقت كذ ىلع ةبظاوملاو أ
 ' ةحخلا هاسمق لعل «ىأف ةز اغمىفافنغر هبطعي نالف لاوس ريغ نم ركشلاو 3 ذلاو ةبخلا و ةفرعملا ىطعأ اند |

 هيل كف تق |امءادأ ل ثم هنا دسعب بَرعتام ةزعلا بر نع ناك لو هيلع هللا ىلص "ىلا لاق (ةنلالا ا
 مسي ىنالجرو اديوامقواناسأو ارم ارمميواعم هل تنكر أ اذاف همس ىتح لفاونلاب "ىلا ب ”رةس لازبالو ١

 ىقالو مع رضي ىفالو .هللارعغل بيصت مههعم ىف قب لهنا ىلع لدي ريما اذهو ىدعف وقوطشر 0 وري ىف و
 از هناك شاللوقنناذهتيئاذا ه مصب و همسات لاقل هت ريسغل تنص لانهقد ولذا, ماع ارئاس | ظ
 ا لصور أ الف ءاملا نماهب رم ءوأ بنغاا نمدوقْنعو فيرا ءاطعاو عبسلاو ةيكاضت نمفرشأ ماقلا ١

 ةطلا) ةز امى ءامدب رمش *و أ ا دس او اغمْعَر هطعب نأ ىف دعب ”ىأف ةمااعلا تار دللا ءذهىلا هدمع هتجرب هللا: ا

 امئاه<ىلولاءاذي لعممفدب رام ابىنزرايدقفاس ءاو ىف ىذا نمةزعلا برنعاك اس ماللا هيلع لاق (ةعبارلا ١

 ةئمومالو نموا ناكامو لاهو هقان وعباس اغا كنوع امينيذلاّنا ىلاث هلوق نم بيرق اذهو هنا ذا ماقم ١

 ةعب ل مق ةرخ الاوائ دلا ىف هتنامسهنءلهلوسرو هللا نوذ وي نيذلاَنالافو !سهأ ةلوسرو هللا ىنتاذا |
 سو ةسلع هللا ىلصد#تءاذياو هلا ىذرلسو هيلع هللا ىلص دمت« اضرو هللا عمةعس لسو هيلعهلنا ىلصدن ا
 نسلافانإ انههاذكف تاراغلا غلب أ ىلا تاجردلا ىلعأ ملسو هملع هللا لصد ةسردتناكم رحالف هناء اذا ١

 ولا سوس رنا ءىلولا» ازيا لعج لازما لم تان درا لا ْ

 نب

 ا را كاما 93

 000 ل ب نسف

 هزه هعش هاف ميما لوما دهشل مم 2 ص بخ سعا 0 ظ

 ىلا هصوأ نأباد_معف رش *اذاَه + يووم كوالا منيع اواع.بضنماوالصأ ب درعا لف بصانملا ظ
 / ىلع هسلججأو هسفن نيو هني دعبلا بجح عفرو هتف ردمز ارسأ ىلعهفقو 00 اركتاحردو هد ةمدسخ تابت '

 ا 5

 4 1 وعل )



 ء .٠

 !| [|| ةلزنج مات ارو ركبىنال لاه هنال لبو هيلع هللا ىلص دمت ةزدعم كلذ ناكل اهني رك ذملا ضعب تءم»
 || ميظعلادعبلا كلذ نم ريثأ ىلعر دق م رجال لو هيلع هللا صدم رصبلا لربع ربع ناك ا فريصملاو عا مسأ|
 . (|| هب راج همف قلي ىتح ىرعي ال ناكو ةدحاو رم ةنس لك فب ةءلهاسللا ىف ناكرسصم ل ناكور(ىلانا (
 ١ || ليتااهيأ ةفزخ ىلع رعب تكفر عىلا ةعقا ولاء ذهب صاعلا نب ورعب كمالسالا'االفءانةدحاو
 2 اى 0 ةردللا كلت تمقلأف كلل اانب ةجاحالف ل رعأب ئ رمت تاكتاورباف هلنارمأب ىرجت تنك نا
 ' 1 هللا ن ذاب ىكسالاهتو ضرالا ىلع: ”ردلارع برذف < دملا ىف ل لزلا تءق و (ثااثلا) كلددم فتءلو

 | ٠١ [|| ةفزخ ىلعرع بتكف ةن. ردا ارود ضعب فرانلا تعقو (عبارلا) كلذ دعب ة دا ارلزلا تثدح امو تنك
 ١ | رعىلاءاس مورا كلملوسرّتاىور (سماملا) لالاىف تأنطنافرانلاىفاه هوقتلأف هللا ندان فكساراناب

 بهذالف نللاب درضنءأر سلا ىفوهاغاو كلذهل سلاولا-ةذ كولملار وصت ل_ةمهرادّ ا ّنظةهراد تلطو

 |( نالاقو كلذ نملوس لا سمع. با رثلا ىلع مانو هلأ تحتمل رد عضو هنعهلنا ىضررع ىأرءارصعل اىلا
 ْ ا | هلتق افاملاخ هتدجو ىلا هسف:ىف لام غةفدل هذه ىلعوهو ناسنالا اذه نم نوفاك برغلاو قرمشلا لأ

 ٠ || هدي نم سسلا قلو فاس هادصةفنيدسأ ضرالا نمهلفاحرخأ ف مسلا عفراسإف هنم سانلا صلخأو

 وهاما:عهوداحالا, تدور عئافولا هذه لوقأو لسأو ةعقاولا هلرك ذفلاملا نع أسف أامسشري لورع هساو

 برغلاوق ا تاي نءهزارتاواد دلاةْز نعددعب عم هناوهورئاوةلانموأعم
 ريسن امن الاىلا مدآ دهعلو نم دحال قفل هنا تاعؤع,_ر اولا بتكىف ترظنولو لودل او كل املا باقو
 امأو تاماركلا مظعأ نماذهّنا كشالو تاسا.سلا كالت ىلعر دق فيك اهلكستلا نع دعب ة باع عم هناف هل
 لات نافع ىلع تاخ د مه أ سها ىلا ىبمع تعف رذقدرطلاىفت رمس لأي سن أ ىورفهءهقاىذرنامع
 ملسو هملع هللا ىلص هنت ا لوسر دعب ىح ولاءاسأ تاقذم كملع ةرهاظ نزلا راب" و ”ىلء نول دن مكتب ار أ ىلام

 . ملا وم تقر تاشسد نمةرظ لات بغسل هطامل هنا (ىفاثلا ) ةقداص ةارف نكلوال لاةف
 دينماصعلا عزتنا ىرافغلاهامهجّنا (ثلاشلا ) ييلعلا عملا رهو هنن مهكمفك.سف ىلاسعت هلوق ىلع

 | هيبحم ماد اوّنا ىوريف ههجو هلام "رك ىلعامأو هتبكرىف ةلك - الا تعقوف هّديكر ىلعاهرمسكو نام

 مالا هيلع ىلع دنع نم فرصن اف هدي عطقف من :لاهت تةرسأ للاسقف ىلع ىلا هي فأن دوسا .ادبعناكو ق و قرسس
 7 || نتخونياسملا بوسعي ونينمؤملاريمأ لاسقف لدي عطقن ءاركلا نب الاف اركملا نباو ىبمزاغنلا نامأ# همم

 0207 رانا نم صلو قدم ىدي عطق دقو هس دمأ ال لو لاَمف هحدتو كدب عطقل اف ل وتبلا حوزو لوسرلا

 7 1 : انوصائووسف تاوعدباعدو لي دنع اطغو :دعاس ىلع هدي عضوو دوسالااعدفا.لع هيربخأف كلذ ناس عمسف

 1 ةباصعاارثاسامأ همةص لدجو ىلا عت هللا نذاب تأر بدق د ءلا اذاهءانعفرفدملا نيف ادرلا عقراءانجلا نم

 || هتالوسرىل اوم ةنضس نعر دكتملا نيد ىور( لوالا)الملق أش اهم 5 ذنفةرثكب الا اذهىفمولا اوحأف
 حوللا حر طفاه اول نماسول تيكرفا مف تنك ىتا! ىتنمفست نيكل اجيك لاقت لسو هملع هنا ىلص
 مدقتف سو هيلع هللا ىل_ص هبال وسر ىلومانأ ثرامل اايأا.تلقفىندي ريتيلادسالا حرف دس اهبف ةسخ ىف

 الحرو ريض نب دسأ نا سن نع تدان ىئ ور (ىناثلا) عحر و ىنعد ذوب هلا تنظف مهمه مث قد رطلا ىلع ىادو

 نماجرخ مث نامز لمللا نم به ذىتحامهل | ةجاج ف لسو هلع هللا ىلص هنا لوسر دتعاي دعرامنالا نم رخآ

 امم ىج قسامهلا مهدي اضفت ءايض ًافاضع امتمدجاو لك ديقوغللفلا ةديدش هللا تناكو هدساع

 اولا (ثلاشلا١) هلزتم غلي ىسحاهوض ىف ىف ءاصعرخ دا تع اضأقن رطلا امهندب قرضا لة

 ف قز هعمو سرف ىلعالجر قافركسعلاب ف اطف هلمأ هسرف بكر فرهلتا برد نم ُك اركسع ىف نا دملولا نب دل الن

 رمش امر هذي مكستنت الاسقف هءاصص أ ىلا لج راسهذف الش ءلعجا مهلا دلا لانقف لب لاه اذهام لاةفرخ رج

 (مبارا) ديلولا نيدلاءاعد هتلاو اذه ل اقف لذجالا انتث -امهلئاو ارلاقف لو هااذافاوصتنالفاهلثم سرعلا

 نباناىور (سماسلاا) .”رضامو هننا مسا ىلع ملا ن مافكل ك ادن ولا ني دلاغْن !ىهو ةزوهشملا ةعقاولا
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 هك د .

 9 تازدعم ىف امعط ءاماو الا ىل_ه ةءاركلاروهطظنوكدال قد رطلا ادهن ودرالولا ىوغد ىناهداص هنوك ىلع | ا .
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 | عة مهلسلا هبل 2 وقاكر قفا يهمل ان ل ناو ىلا ليلالا بلطي فيكم لماقلا لسلذلا مايق
 ءاملوالا ضعي ىلع ةماركلار وهظزاجاذا(ةسماحلا ةهشلا) لطان ةماركلا:لوقلاّنا ىلع ل دياذهذ ىذا ا
 هردعلا ىف حدتي كا ذو :داعللامفو ترح ةداعلا تقرخ اح ثامار 1١< ترثك اذافنيقاملا ىلعاهروهظزاح

 موق لاقفبالا ولاىوعد ”ىلوللزو له هنا ىفا وذل خخ سانا انا ىلوالا ةهبشلا نع(با اوللاو)ةماركلاو
 ةزههملاّناتاماركنااو تازء#ملا نيب قرغا!نوك لوقا اذه ىل_هفزوعال كاذن ا نيسققحلا نم

 ' دك

 ءاسنالاّن ا قرفلا اذه بنسلاوةيالولا ىوعدي ةقومءنوكتال ةماركلاو ةوءنلا ىوغدب ة قوم م

 مولذ ةعاطلا ىلا ةمصعملا نموناميالا ىلا كل لا نم قالا ةاعداورعصمل قالا ىلا اوثعناحنا مالسلامبلعأ
 نماةزممملااورهظأو ةومشلا اوعد اذاورفكلا ىلءاوقب باونمؤيلاذاو اوني ةوبنلا ىوعدرهطت |

 :ةفشلاراهظا هنمدوصقةملالو سفنلا ميظعت همم ضرغلا سنا ةومنلا ىوعد ىلعءاسالا مادقاف مهبعوقلا |
 اهتفرعمالوارفك ام لهما سلف ىنوالةءالولا تو .”اما ناغالا ىلارغك-لا نم اواني ىت قلقا ىلع |

 ىلولاو ةومنلاىوعدراهظا هيلع بى !نااناعف سفنلا ةوهئلابلطةيالولا ىوعدناكحه دا
 ةزمعملا نمي قرفلا اوركذدةديالولا ىوعدىلوازوداولاه نيذلاامأ قرفاارهظفتيالولاىوعدهزودم'

 ةصصعملا نع أيمن اسنالا كلذن زك ىلع ل ديةداعال قر اهلنا لعفلاار وهظنا(ل ارالا)هوخو نم ةمار ا ا

 ٍ لدتيالولا اعداينرتقا ناو ةّربنلا ىوع دام داص دو حسن ىلع ل دةزينلا ءاعدان عفا اذهنرتقا نا

 ىذا اذا"ىلولاوا مم عطقي ود ةرمهلا ذي لو هءاع هللا ىلص «*ىنلانا (ىنانث 1١ مالسلا مهتلع*ان ءابسالا |

 ةضراعملا فن بحي هنا (ثلاثلا)اهرو هط بحال ةءاركلآ امأ اهر وهطظ بع ةزهملا الا هب عطقيال ما اركلا |
 هيالولاءاعدا د_:ءىلولا ىلع ةماركلاروهظزون الانا (عبارلا) ةءاركلاع نع اهيفن بالو ةزشملا نع|

 ةزدعم ةماركلا كل: تراص كل ذكى مالا ناك ىت مو' ”ئينلا كلذ نيد ىلع هنوكي ىوعدلا كلت دنعّرقأ اذاالا |

 اهلانوةم ريسيلا ىلا وبث فانعاط ةءاركلاروهظنر وكمال 0 ردد ناو ”ىبنلا كذا ١
 امناف<ىلولا ام لذا ونلابب رةَنلا نم لك اهدحو ضْقارغلاب نّوعتلاَناَة_تاثلا ةهمشا أ ع نء(باوحلاو) |
 زف رغلا ىلعرنصتقأ نم لاخ نم <متأ هلا نوكم هناك شالو لاو :لاوضنا 0 ا عا
 قشبالا«بغلاباونوكنملذلو ىلا مكلا:5لمصتو ىلاعتهلوق نا ةثلاثل|ةببشلا نع ب اواو قرفل ار واغف |

 ْ مودلات :انثتلاكروصتف دان لاوحأ» ءاملوالا تام اركو فراهتملادوهعملا ىلءلو#ت سشنالا| ظ

 نع (باوملاو 3 ىآملا ىلعةثيبلا مالسلا هلع هلو :كسَعلا ىهو ةمدارلا ةهشلا نع ب اواو هاذهو | ْ

 مرا داو سلبا لاه امور وكشا!ىدام#ن ملسلقو ىلاهتلاهاك ”هلق موية نيعمطملا نا ةسماشت اةببشلا ظ
 اوك "قاس داعةردانلا تاعالا فتاماركلا نم ميياعرهظبام نكي مهف "لما تلصاذاو نيزكاش |
 هتلاءاطعأت ان دارأ نمناملعا حا ردتسالاو تاماركلا نين قرقلاىف(ةعباسلا :للكملا)ةداعلا فالخ ىلع | ْ

 ىلع ن نكمتلوأةداعلا قفو ىلع ةمطعلا تناكءاوسىلاعت هنا دنع اهيسو درعلا كل 3 نوك ىلع كل 3 لدي لدا سه | ْ

 : ثآرغلا ىف ةريثكء انه حجاردتسالا اذهلو هلا اردتسا نوكي دقو درعالام ارك كلذ نوكبدقلبةداعلا فو | ْ

 ْ هللا هسطعي نأ حاردتسالا عمو نولعيال ث يح نم مهجر دنس ىلاتهقنا اق حاردتسالا (اهدحأ) | ظ ٠

 تن ” هنا هش.شو هللا نما دهب موب لك د ادزيف هذانعو هل_هجو هلال_ضو ه. ٌءدادزيلا- دااىفهديربام لك | ْ

 هللأو اسعأ ممايتدلا ىلا دبعلا بلقىام ذاف ةطمارلا ةكدملا لو لل بيس لاعفالارركتن ا ةيلقعلا مولعلاف | 1

 لوص-و ليملا ىف دي زيدا لوصحو الا لوص- بجو كلذو بولاعأ | ىلا بلاطلا لضيذشسخ هدا ض | ْ

 نيتلانلب ا نيتاهنمةدمعاو لكىوةتتورخ ”الاىلا مهتم ديساو لكىدأت لازيالو ىلادبزم بوب لمملا |
 فرااعملا تايردو كاف اكمل تامااشم نع عام دلطجاعلا تاذلإ اذهب لاغتشالا ن امواعمو ةسردف ةجرد | ْ

 ىلا اقركملا اهنا ها مس ممم يجمل نءهدعيدادرتمرحالف ١
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 ْ ةرذىلا ةمسنلابلاعل اذه لكّتا عمملاعلا اذهىف تاماركلا كلن ضءد روهطظب نأ ىف دعا ”ىأف هب رف طاش ١

 لاعفالل ىلوتا ناك شال( ةسداسلا ةحلا) ضحلامدغلاك ةسنايرلا فراءملاو ةمئاحو رلاتاداهسلا كنف

 ىلاعت هلوق ري_ف:ىفهانررقام ىلع نددللح وراك ح ورلل ىلا .هن هللا ةفرعما كثالو نددلا ال حوزااود
 [|| عملا اذدهلو نبقي و معطي ىب رذنعتس !مالسسلا هسلء لاهو هيهأ نمح ورلاب كد الملا لزني
 (( ١ ||| بلاطى أن نىك -علاهاذهلو افعض لقأوابلقىوقأناكسغلا لاع لاوح أب لعرثك ناكر هلك ناىرث

 7 ||| هبشنو هحور ىوقتفءايريكلاملاعراونأب هكتالملا تقرش ود ابجالا ملاعنعهرظن عطقنا تقولا كل ذ ىف |
 ردقام ةردقلا نمد لصح مرجالف ةمظعلاو سدقلالاعءاوضأ همف تال“ التو ةدكلملا حاورالارهاوح |
 || اعمس ل تنكشا لوشي ىذلا ماما ىلا غاب تاعاطلا ىلع بظاو اذا دمعلا كلذكو هريغ هءلعر دةيملام ىلعا ع
 ْ بي رقلاىأرهلارصب رونا !كلذراداذاو د.عبلاو ب رقاا عم« هلاععس هنا لال_برونراصا ذافارمشبو |

 ٠ ةسخا ١ بيرقلاو درعبلاو لوسااو بعصلا ف ف رصتلا ىلعر دق هلا ديرونلا كلذ راسه اذاو دن هبلاو ْ

 ا 5 هسهحو هللا مركالعتال كل ذو ةناءر وعي نكلو هل اد ةوةيرببخ باب تعلقام هلئاو ههدجو هللا مترك

 سةج نمسح ورلارهوس نان دقانا ىفو ةسمكلا ةلقعا|نءناوقلا ىل_عةئمم ىهو ( ةعباسلا
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 لاعزاكجرو كن االاارهاوج سنج نموه لبق زةلاو قّرفتلل ةضرهتااةدسافلا ةنئاكلاماسحالا
 كلذف رام هربب دنت ىف قرغتساو ندبلا اذهب قلعت امل هنأالا ني رهط انيس _ةماع ولو تاوغبلا

 نلشانلا مسا ذهبان ثتم ةماكلانرانسو مدن قتلا نكسملاو لالا نطولا دن ثس ىلا قارغتسالا |
 || ”لقو هتسحو هللا ةفرعع تئأتسا اذاامأ لانعفالا نم'ىث ىل_عردقب لو -هتنكم تمهذو هنوق تفعضفذ
 ' كلت لشاب حنا و ةسّدةملا ةشرعلاةيوامسلاحاورالاراونأ الع تقرمش أو ندملا اذهربب دتىف اهسامغنا

 لاععالا ذه ىل_ءةمكلفلا حاورالا:ّوقل_.ثءملاعلا اذهماسجأ ىف فتصتلا لعت ؤقزاؤنالا
 0 وقتا اهيفف ةمهاملاب فام رشلاحاووالان ابيه. .نأ ىهو ىرخأ ةقيقد هسفو تاماركلاوفكلذو أ

 ليريج ىلا ىرئال أ كلذك اب آ1ةمكل اا خاورالاو ةلذئلاو را [مفو ةردكلاو ة ارونلا انفو ةةدعضلاو
 موقف لاهو نيمأ م عاطمنيكم شرعلا ىذد:ء ةوقاكذ ميركل وسر لوقا هنا هغصوىف هللا لاه تفدك
 سوفنتلا نم سفن ق فنا اذافانهه اذكف أش ,مءافش ىنغتالث اومسلا ىف كلم نم موتكتالملا نم نيرخآ
 تاضايرلا عاونأ اهلا فاضن ام ةءسطلا د ب ؤا_عرشوملا ةقرشم هب رصنعلا ة.بندقلا ةؤقلاةيوق اهنوك
 ىلومش ىف ف رمضتلا ىلعتن وقو تأال التو تقرشأ داسفا او نوكتحلا | ملاعةربغ[ هوجو نع لد زئىقلا

 انه» ضدقناو ةزعلاو للملا ةرمض-ءاوضأ ةءوقتوذيدعملا ةريضالا ةفرعمرون هناعامداسفااو نوكل | ملاع
 ىلع ةناعال هللا لأ نواه قدسي لاهيلا لسن )نم ةق.عالاو-أو ةققدارارسأ اهءارون اف نامسلا نانع
 نولضبا.مب ونولوءباهءاعىتاا ىهو (ىلوالا ةبشلا) هومج ونتاما ركللنو ركنملا محا و تارا اردا

 |[ لوص>ّنال فالدلا هذه تاطبل ”ىونريغل لس ولفةومنلا ىل_ءالءادهللا ل عج ةداعا قراخلاروهظَا |
 | مالسلا هملعةلوقياوكسمت ( ةيئانثلا ةهبسشلاو ) لطانكلذوالمل د هنوك ىف حدشي لولدملا مدع عم لسسلدلا |
 برمَدلاَّنا ىلع ديا ذهاولاه' مهيلع تضرتفا ام ءادأ لع“ ىلا نوب َرهملا برمي نا هناصتسس هللا نع ةناكح |
 هلل صال ضار فااءادأب هلا ٍبّرقَملاَنا ٌثلفاونلاءادأب هملا بّرَشَتلا نم مظعأ ضن ارغلا ءا دأب هلناىلا 1
 ءاوةباوكسم (ةثلاثلاةهشلا ) كلذدلل هال نأ ىلوأ لفاونلاءادأب هملا بْرَملاَف تاماركلا نمد
 |دلب ىلادلب نم لني ىلولا نأ ل وقااو سفنالا قشبالا همخا اء اونو حصن ل دلب ىلا مكلاقث لمت و ىلاعت ١
 | ىفالا ة-.دملا ىلا ةكءنم لص للسو هملع هللا ىلصا دست نا اشي أود الاهذه# ىف نعط هجولا ىلعالدعن |

 | داو موي يما ىلا هسفندلب نم لني ىلولا نا لاسقي نأ ل قعي فيكف دي دشلا بعتلا عم ةريثكسص ماأ
 [لهنام_هردناسنا ىل_ءىذا اذاتاماركلاهلعرهظت ىذلا”ىلولا اذ_هاولاع ( ةعبارلا ةمسشلا)

 | عنو بذكيال هنا ىلع ل ديهبلع تاماركل اروهظالاثمع ناك ةنيلا,ءانملاطنافالمأ ةسنيسلاهتمااطز
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 ١ 2 د يب جن وسفياوولوبنااابج نييزتمو ا سطعت نتن مص دع ديت يملك تايوجال سلط < ب

 | ارم هل لمع تاق نمو ىلا عت هلوق(رسشعةيداخاةحطا) تامارك انحرم نم ودئاكءانضالاةدلابع | ْ 1

 نم وى اعتدلو او نورفاكلا موقق الا هن حور نم سأ ال هنا ىل اع هلوةاز ا ريغاضي أس أملاو نورمسامللا | ّْ ْ
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 سئل, تاغص نم اهئافصبو سفتاايراضتفالا نا (ةعباسلا ةغا)لو مولا ىد<كانهذ قلامتاالا نلفت! ىالو [إ
 | بدكلا:و قبملااوا ةهلالا دا نم لكورمصم كلم ىل سدلا نوعرف لافو هتمريسخانأ س ءدلبالاه نوءرفو
 اهتشو تاكلهم ثالث مالا هيلع لاقاذهلو بههلاو صرحا ةيوقتو نفنلا ني رثالا ص رَغهل سلف

 || كب رديعاونيركاشلا نمنكو كدت ؟امذفن لاق ىلاعت هنا (ةنماقلاةخلا) هسفنب رااباعاوهوق وق

 || ةخغا) ةطعلانحرشلانال ىطعملا مدي لاغشالانم ه5 ىربكسلا ةنطعلا هقلاءاطع؟ انف ن نيقملا كم أي ىتح
 كرئاسم ادم نوكأ نيبواسن اكلمنوك نأ نيد هللا هريخ امل سو هم هيلع هللا ىلص ”ىنلانا (ةغساتتلا

 أ هللا ىل- ههنامتازدعملاز :ملب تامارك ل! نم برغملاو قرشملام_هيىذلا كلما ناد-ونا كشالو كالا |

 ناكاكلم ناك اذاو هال اوعهراضتفا ناك ادسءناكا ذا هنالدد وبءلاراتش او كلا !كلذةلرتلسو وهنا أ ١

 ناد, ثا ودوعم نءااهاور لات اصلا ىف ىتلا ةنسلا لدج مرحالةيدومعلاراتخا الف دنا ا
 بوريغىلوملا بحننا (ةرشاعا احل ا) هد.عب ىرسأ ىذلا ناصس حار عملا ىف قود سيول ئ

 عرفلاو قوما ا 3 را 24 |وملا ع رف املا كا كن ريغ لوم

 ممسلاو باطلا كلذ لست ىلا ةلسو لولا لعل .ةلوبخ ولاا انودسقنالا بسام سد دأأ
 ٍ نمفوخالو رسفنا!ةدامعىف "*ىل_صاطا ةةضعملا لم ماندصالا نمش داس قا رشم الاولاه ع 0 | نا تدرب كسحالا مسالدبام ناسنالا اذهف ءاوهههلاذنتانمتيأرخأ ىلاعتلافاك سفنلاوهربكالا أ

 هيلع لكوني لوهق اقل نمنأ ىلعل دي ذهو هبسحو وذدقلاىل-ءلكوتب نمو بسنيال ثيحح نم هقؤويو | !
 ْ ذاتسالا لاه الو هنوكف رعب لهىلولا ناىف(ةا ءاثلاهلملا) لا وحالاو لاعفالا هذه نم'ىث : ةلسعملا ْ
 ْ هوجو نمعناملا ةحوزو ىريشقلا مساقلاوبأ هذدلتو قاهدلا ىلءوبأ ذاتسالا لافوزومحال ل روف نيركبونأ ا
 ١ الو ماع فوخالمللا“ املوأ ناالا ىلع هو لأدب ن نمال اهل ل هطساملو هنوكلجرلا فرعول (ىلوال !ةدخلا) | ١

 / موةلاالا هَقاركم نم اي الفىاعت هلوق (اهدخأ )وجو هياع لدي وزئاجريسغن ءالالوصح نكآنونزح مه |

 دئعالا لسفال سأنلاو زمعلا داةّنعا دنعالا ل صتالن ءالا نا همف ىئعملاو نول اضا الادب رد رةجر نمطتق |
 نا (ىناشلا)ارفك طونقلاو نمالال اود ناكم رس الفرفكمللا قس ىف لضل اوز علا داقتعاو لضفلا داقتعا |||
 || ىطشي نمالا نا( تلاسثلا) نمالا لاسحي الا: اعرهقلا نوكعم وماظعأ ق للا اروةنأالا ترثكناو تاعاطلا | ظ :
 | ىلاهتهنا (عبارلا) فوللا ؛لرتئضتقي نمالاو ةؤاددعلا بجولذي دوبعلاو ةمدخلاكرئوذي دوبعلالاوز | ا
 ْ ل ال كر اا انغر لق نيعش اانا اوناكوابهرو امغرا شو عدي واداوتي نييبضللا ا يانا |

 :اهروانيفاغر لاقي نأ دستحالاو انقارف نماسهروان ءااصو ىفامغر لدقو اذا دعن هايهروائاض ف ىف انغرأ 1
 : هناك الال هيو رانا لحال املورعمزاناىلولا نااملو هنوك فر عيال ىلولا نا ىلع (ةيناثلاةحلا) ام[
 داننعلا تاعاطقدسأ امها علطنال نأ "رمد هن وادعو ق للا ةسب< نا مثودعلا ىف لوقا كلذ كو قلنا تدم |[

 ةمهاتممريع ةءدق ىلا تافصودث دسحم ىسامملاو تاع اطلا نال هنوا دعو قدا ةبحت فرثؤنال مهيضاغمو ْ
 نيل ءىلاملادنعلا ناك امي رفردقتلا ادهىلعو ىهان تل اريغمدقالاءاعرب سيال ى هاذ 1ثد_هلاو ظ
 ١ لزألا نم هببصت نكلو ةعاطلا نيع ىف لانس! دبعلا ناكاسجرو ةبمحلا نيسع لزالا نمهيبصت نأالاةمدعملا | ِْ
 عئتم هاف -ملءلال هتسم تناكمو هلل مريغ قطعا ةفصو ةفص هنوادعو هت نا قيقا مانقو ةوادعلا نيم ظ

 قطا ة حم تناك امو ةعاطلا هيلاصرس نع هلعلالهيوادع تناكرمو ةءصعملا هعباو دع ريصي نأ

 تنأكنا كفن قام لعأ الو ىسفت : زامل مالسلا هيلع ىسع لاق مرحال امهيلع“ غلطبالثي ”رسدتوا دعو ْ
 لعأذ مخوكبادإو ةوقعيكيلا نااسياد هوك. فرعيال ىلولا نا ىلع (ةثلاثلا طا ) :بونغلا مالع

 0# ار 0/
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 ا اركم اوركحجمو لاهو نب ركاملاربخ هاو هللاركمو اوركمو نورسا-لا موّلاالا هنئاركم نما الف
 نوءدام لاهو م-هءداخودو هللاز وعدا ىلاهتلاهدكلا (اهئلانأو) نو رعشبالم هوا ركمانركمو

 اةااورفكن يذلا نيسحتالو ىلا عت لاف ءالمالا (اهعبارو) مههغنأالانوعدانعامواونم1نيذلاو هلا |

 !ًووااَنعاو حرف اذا قس يلانعت لاق لالهالا (اهسماخو) امثا اودادزيل مهل ىلامنا 017 جا

 ءانأ ذأ نوءجربالائما اممنأاونظو قط اريغي ضرالا ىفهدوئجووهريكشساو نوءرفىف لاهو مهانذ أ
 زوفلاو تاحردلا لاكق عل دبالث ادار ١1ىلالاسسدالا نا ثاب : الاَمَق مب رهظف "ميلا ىف مهاندملف هدوذسو

 ذما اركلا يحانصنال وةنف و تاجاردتسالا نيب و تاما ركل انقر غل ارك دن نأ الع قب تارم_لناب

 هللارهق نم هرذحو دش ىلاعت هللا نم هفوش رسب ةماركتلاروهطاعت سي زبشما ا سناةسالا

 'ىذإاكلدي «سنأتسي هلاف جاردتسالا نحاصامأو حاردتسالا بان م كلذن وكي نأ فاك هناف ى وقأ

 لو هملعربكشيو هريغر ةكخسسي ذئامسو اهل اقص سم ناكه نال ةم| ركلا كل :دجو امئا هن اَناميو هءلعر وافي
 لدةما ركل ا باص ىلعلا والا هذه نما ىثرهظ اذاف ةيقاعلاءوسفانكالو هباقعو هقاركم نم نءأهل |

 ةرض- نع عاطق:الا نم قفتاامرثك !نوّةحلا لاق وعملا اذهلف ةمارك الاجار دّسا تناك اسيملا ىلع كلذ
 ءالملا عاونأ نم نوفاك ا5تام ارك | نمنوفا نية دا ىرتمرجالف ناما ركلا ماقمىف عقوامن اهلا

 رورغلاادهّنا (ىلوالاةلعا) هو+وقب رطلا نع عطاف ةمار تسهل اب سان ةسالا نا ىلع لدي ىذلاو

 لومح عئتمااهلاة متم نوكمال نر يدقتب نال ةماركلاهذهل قسم هنا لجرلاد ةّدعا اذا لههعامنا
 ةماركلا حرفا !ناتدشف ه سفن يزف نيوك اهل فو ىلوملا مرتو هسرف نوكي نأ بلي اهب حرفا

 نيعاذشو اهل قهتسسمو لعادل دغتما اداالال محال ةماركلابحرفلا نأ تيثو هسفنت هحرف نمرغك |

 ناهربلا تنثدقاضيأ آو هر دق قح هللا اوردقامو ىلا هت لاهو انتلعامالا امل لءال اولا هكنالل نال لهملا

 تافاركلانا (ةيئاشلا ةلا) ىقاقصسالا نان لص فدكف لسا ىلع قاذنا نم دال محال هنا ىو. ةماا

 ظ 0 نع بودحغلاو قالا نع بانج قل اريغب حرفلاو قلسارمغب حرف ةمار كلان حرفلاف هناصس ملل ةرباغءاشأ

 ببس ةماركللل اقصسصر اص هنا هسفن ف دقتعا نمنا (ةئلاثلا ةبلع ا) رورمسلاو حفلا هي قمل ف .كق لا

 قاحللا تاعاط لكنا لعل هب ر فرعولو الها ناكم دنع عقو مل هعل ناك نمو هبلق ىف ميل قو هلل ل ه- هع
 هلب اقم ىهف مهمولعو مهفراعم لكو روصق هن امعنو هنال" آبنح لمه ركش لكو مب جدو

 هيلا ىلا غتةلوق قاع دما ىلع ىلأ ذاسالا ساهم ىف ىرقتلا رق هنا ستكلا ضع ف تب أر لوجو ةرهح هنزع

 كإءقبناف كلدنء قيال نأ كاع عفر قانا ةمالع لاف هعفرب ملاصل لم_هلاو بطل | ماكل ا ده هي
 دجوامناةماركلا ثساص نا(ةعبا رلاةحغا) ل وبّقم عوف مه وون عمى. ناوع وفدموهذ كلرطظنىف

 هيام لطب دف تام ارك ا كلن: بد ربك-:وريجو عفرتا ذاف هللا ةرضح ىف عضاوتلاو لذا اراهظالةما .اركلا
 هللا ىلص" ىنلارك ذامل ىيعملا اًذهلو ادود م ناك هم دعىلا هيّدْوب هنو نب رطاذهف تاماركلا ىلا لصو

 ' تاماركلا ءذسمب رضتقأال نعي رفنالو هنمدحاو لكر خ5 ف لوقيناك اهلئاضفو هسفن بنانملسو هيلع

 ايظع ناك ماما قس ىفو سلب اق ىفتاماركلارهاظنا (ةسماخلا ةفعا) ىطعملاو مركملابرفاامناو

 اولمسنيذلا لثم لسا رمما ىبءاطعل لمقو باكل لد كله ماعلبل ل. قو نيرفاكتلا نم ناكو سيب: ال ىلدق من
 نمالاباكلا اوهوأ نيذلا فاتشا امو مة سىفاضيأ لبقوار اةسأ لمع راملا لثك اهواي لش ةاروتلا

 لعلانماونوأانةمهحرف بيس نكت الالضلاو تاطظلا ىف مهءوقو نا نيبف مهني امغن مهلا م_هءاسأم دهب

 وهذليلذلا ززعتنملكو ليلذووف مزكملاريغوهام لكو مركلاريغةماركلا نا (ةسداسلا ةمغا) دهزلاو
 زعزع اعلا ىؤقتلاورقف ةريقفلابءانغتسالاف الف كلا امأ هدلعهقتاثا ولم ىل مانا لاه ىلا اًذهاو لاذ

 !ذاريشفلا نا تنشف صالخ . لسا ىلع ةياكلاب لابقالاو داب ث دعا بحرفلاوناصقن ضقانلابلاكستسالاو
 زعم االاز ازهال ا ىفالو مركملاال اثاهار لاف ماسالا نالبأ هجردر رءاطقس ةءاركضمااب يبئبا

 الو

 ظ



 ب وحي درو ولة جرجس ند“

 تب رغاداو ةونامأونيملاتاذةهس مهةهكنعروازت لبق هنأ كردَمتلاو لأم تاذ: ساو لاموذ لجر 0 :

 هدم ء تاو جاجزلا لوق اذهو فهكلا| باعص أ اهب هللا صخ ةهظع ةماركو ةداعللا فراش العف كل ذناكو "|

 نايكي

 نم مكي رمكل ريشي اوامهواوساوهبلا اويهذاءانعمواذكل_هفاقاذكت اعفذال اوشناك ذا فل: وح ا

 ياغم انزل يق سؤ ماع او رفا ةاة فم كرم أ نمم كلءىبم وركلعاهطسبىأ تجرأ

 قافنرالا نم امهقاَقّتْشاو ناتغلامهو«ارفلا لاه ءاغلا فو يملارسكسحب. اه مع نوقاملاو ءافاارسسكو

 ورمل فص ارقام الا ييجي را فاسكلا ن اكو

 مثقفارملا خل انقفرملاو هب تقفترا ام قفرملال .ةورثك ١ رسكلاو سقأ خفلا نأالا ناتغلامه لبقو

 جول دوال رقت تذ رغاذاونيعلات اذمهفهكن ءرو ارث تءلط اذا سعدلا ىرو ىلاعتا

 قاسكلاو ةزجو مصاعأر قورمهت لثمء٠ارلا ةد 3 ثم ةهعمللا ىازلا ةنك اسروزت ىعاعنبا أرق ( لوتالا ثصلا)

 قفار الاو ل اوهروازما او ىعع لكلاو فلالاو ديد شااء رو ازتنوقاسا اوف.غئملاو فاالا روازتت
 تغدا وةمئاشلاهاتلا تنكسرو از هل_ص أف ديدشتلا امو قدصلا نع لمملاروزلا وهسلالاماذاهرازهئمو |
 | سمنلا ىزتو هوت (فاشلا تلا )اروزالا نموه ةددزتامأ دوزلا نم لعافتوهت فضلا امأو ىازلا ىف

 اذه ىرباذهنتطوخ نم نادارملا سلو مهفهكن ع لمت اهءولط دفع نسعشلا ى رتبطاخلا اهي تنأىأ|
 ثصلا) ةرو هلا هذه ىلع هني را هنأ رول كنا ءانعموومتلا اذه ىلع نوكت ةطاخلا ىف ةدانعلا نكساو 1 ل

 ! مهلوقىف ةوذثدنأتاهنالف وصؤوملا ماقم تدق أ ةغص تا ذ نا هلصأ ونيعلا ةهجىأنيعأ !تاذهلوق(ثل *لا|
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 اووأ لاهو هنع تادع ىأن اكملاتضرق< قاسكلا لاق( لوالا تملا )نام همفق لاسمشلا تاز مهضرقت ْ

 ناني تدرون لع اهطقااذا ىأ دالبلا فريسلا كل ذكو عطتا ااهتتءايسشأ ف ضرةلادسع | ْ

 لامعشلا ةهج ىلا ههسؤر ثمن نعل دعت ىأ لامشلاتاذمهضرق:ةوغف هتضرقاممنا برحلا ل رقيفاتك | ا
 لامشلا ينام ىلا وغم ناك هكلاكاذباءنا(لوالا لوةلا)نالؤقانه»نب قلل (ىناثل !ثصلا || ظ
 قش دبل لاسم ناكل نب وسلا ءوضف هلام ىلع تن اكتب رغاذاو فهكل ا نمع ىلع تناكس مثلا تعلط اذا | ظ

 نمفهكلا باح ناص ىلايعتهقانادوصقملاو هما لهدقفاوملا ميسنلا و بمطلا# اوهلا أك فويكلا||]
 هيا (ىئاثلا لوقلاو)دانسفلااو ةتوفعلا نع ةنوصم ىسهف مهماسج [تدسفلالاو سعئلاءوض مهباع عقيأ ٍ

 امتورغ لاح لوقلااذكو عوقولا نم سعشلاءوض هللا عنم تعلطاذا سحشلا نادارملاامناو كلذ دارملا سبل |

 ملذاف ولأم اداّتعمانمأ كل ناكل لوتالا لوقت! باصصأ هرك ذاك حالا ناكولو لاه هننا تانآن م كلذ هلوق؛ |
 أ هناتالآ نم تناكف ةدسع ةمارك كلذ ناكىفناثلا هجولا اذه ىلع ديال انلمس ذاامأو هلا تانآن مكة نكي |

 مهولاق“ اوهلا ميسو حب رلادرب هيف مهلا, نيكنلا نم عيتمفاوناكم كل ددسرشا لالا

 دحو اذاف ثيدلا هنمو تاوءفاهعجبو :ددءو لاه ناكم ىف عستمةومقلا وف هكا نم ىأ هنم ةوعف ىف
 اولاع نر دقي سعشلا ءوض لوو عن : هنا اولاه يذلا نالوق هو هنا تانآن م كلذ ىلاعت لاق صن ةوعش |

 ىذلاا مهلا كلذ ىأ نورس اولاه هءاولوةد0نيذااولسملاو روازتلا كلذ ئأك اذ ةوق نمدارملا
 نيم هتمكح عئادبو هتردق بئامع ىلعةلادلا هت تادآ نم هلي وطلااةدملا كلت راسغلا كا دف هقلام_عاف فذ

 كِل ذكَف همركو هفطاو هن ارب دتنملالهااو توملان ءانوصم :لءوطل دما هذه مسهءانقب نأ اك هلا ىلا

 لشمىدتهلاوهفهنا ىدبهحن ملاَممف هفطاو هنا ةناعانناكناميالا ىف مهتمغرورفكلا !نعالوأ ام-هءوحر

 ربحا له تارظان دو هباصض# اورفاك_لا سون امقدك ١ دش مه املو 4أ د نلف ىلا_ذي نمو فهكلا بامحأ

 لامشلا تاذوزمهلاتاذولقنو دوقر مهواظاقي أ مهبسستو) ىلاعتهلوق ةمولعمتي الا هذه فردتلاو

 مهبسحعو هلوق ىعمن العا (ابعي مونت قالو ان ايف مهم تماول مهما تعلط اول دمصول اي همع ارد طشاب مواكو

 وأو نفخ الا لاه ناطةيو امي عم وهو اطاقي أ مهتما مهتيرول ىأ سعشلا ئرتو هلوق ىف ءانرك ذام ىلع |

 ىأدوقر هو داجن اوناديفو دي هوقولنمو هاظاغيأ امهءاوخا اودججوو ه.ةيؤراو دشنأو جاجزلاوةديبع ظ
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 | نم لقب لو !هل اثم ًارمشع هِلذ ةنسسهايءاج نم ىلا عت وق هملع لالا تامل ىلع ففو ةنلاو ناوثلا
 || لمعلا لو أن مال ةتاملا نم داغتسم باول قاقصتس نا ىلع ل دياذ_هواهل امم ا رشع لذ ةنبج لع
 أ لدياذ_هودْشاادو باوثلا له نم ناكسمالارخآ ىف لأ مرفكلا مر ىضمول هنأ كلذ ذكي ىذلاو
 | تنثف فاسدة امم_هارغغباوهتش ناااو ر فكن يذلا لق ىل هت لاه اذهلو لمعلا لوابال هَءامماب ةريعلا نا ىلع

 | [|رمسغ ةقاحللانارهظف ةتامللا باقعلا لهأ نموأباوثلالهأ نم هنوكو ةوادعل اوةيالولا ىفةربعلا نا

 5 دقفاسلو هنؤكف رءيدق ىلولا نا اولاه يذلا امأ اييلو هنوكم عيال ”ىلولا نأب عطقلا بجوف دال ةمول_عم
 ( | هنوك(فاثلا)ةءب ريثللا داةنمرهاظلا ىف هنوك (امهدحأ) ناكراهلذيالولانأب مهلوق ةدص ىلءاوصتحا
 ١ ]| ةلاممال فرعامولاوه-ناسنآلا فرعو ناسمالا لصحاذاف مشل ارون ىفاهر غشس م نطاسلا ىف

 ا 1 | هحرف نوكي نأو هذ ةَمءقل ارون ىف نطابلا قارغتسا امأورهاظذ ةددرمشلار هاظا ايف داسقنالاامأ بلو هنوك ١

 ظ | ىفطالغالا لخادتنا(باوااو)هتتاىوس:ئث عمرارقّسا هل نوكيأل نأو هللارك ذي هسانئساو هللا ةعاطب
 |راّتساةبوبرلالاعىلالوصولانو دورورغ مز اورطخدب رمتلاورسعءاضقلاو ةضماه ةريثك ٍبابلااذه
 7 صن نم ) ىلا ع4 وق ريسفتلا ىلا عجرتا ورارسالا قام لاغلاهتاوراوفالا نمىرخأو نا رعذلا نم ةران

 '' | تاومسلاب ران راولاقفاوماه ذا مجبولق ىلعانطبرو ىده مهاندزو مويرباونم] ةءدف مهنا قطا مهمل كلع
 ١ - ||| مملعنو ًايالواةها هنود نم اود ا انموقءالؤه اطط اذا انلقدقلاسهلا هنود نموعدننا ضرالاو

 صقن نحن لاه مث مهتءقاو نم "هله لبق نمرك ذىلاعت هنا رلعا (انذكهتنا ىلع ىرتف ! نمت لأ نفن نيب نالعل# ||

 ىلامت لاه مثهتاباونمنابشلا نمةعاماوناكم برب اونمآة ملف مما قدصلا هو ىلعى أ قط اءمه أك ءاع
 لاق (لوالا) لاوقأ ماسقلا اذهفواوماه ذا اهانتءثوربما !اهانمهلا ىأموب واق ىلءانطد رو مّماغص ىف
 | دجال ىنامولاربك |مهتملسر لاق ةداعسريغ نم سي دملاءارواوءةجاف اوف مهتني دم ءاظعاوناكد هام
 لوةلا) ضرالاو ثاوه-لا بر ىف رنا ىسف:ىف دج أ لاه دجتام ولاقت هدمعا دج نا نطأام أش ىف: ىف

 ا

 ١

 | ة ورباوّرتأورامحلا كلذاوصع ىتح مهمهعو ةتفلا ءالؤه هللا تدثف ت.غاوطلا ةذايع ىلا سانلا وعدي
 دنع كلذاولاه منال ئاقموءاطءلوةوهو(ثلاثلالوةااو)دادنالاوءاكرسشلا نع ةءاربلاءاودح ”رصو هنا
 / ىوعم اططشاذ ا اناق دّقا هةوقو كلع صقن ندغ هلوقب مهتسق فااتسا هللا نال دعبادذ_هو مويذلا نم مهما.

 0 1| اطاطشا طثيطشأالا عمس لو دم از واح اذا موسل ف طش أدق اة, ءاَّرل لاه تس !ةزو احم ةغللا ىف ططشلا
 00 !ٍ مهلوق نم اذه لضأو ططثثالو هلوق هئمو د ازؤاحاذا اشو لمحرلا طم هرغو حياج ىكدحو اططشو

 7| اططشالوفاذا انلقدقل قءملاوردسملا ىلع بوضنمانههوهو قل ١نعدغيلا ططشلاف تدعباذارادلا تطش
 [| اوناكنيذلا نونعي و تنوكلا باص لوقنم اذه ةنهل هنود نماوذخت !نيذلانموقءالؤه هلوفامأ

 ظ ىلع ىأ مسهيلع عمو ةنهب ةدح نيب ناطاس مهملعنو ًاالهنو أن الول مائصالا اوددعسوب ادقدنامزىف
 نمسانلا نمو لوادملا مدع ىلع ل ديال كلذ ىلءلئالدلا مدد ةذدملا مدنعت ا مالكلا يوعمو ةها الا ةدامع إ]

 |(لدت_اىلاعت نا لا ةفان الا ءهذسهب ةقيرطلا هذهةصص ىلع دس و لول دا مدع ىلع لملدلا مدعب جب
 ةقيرط لولدم ا مدع ىلع ليلدلا مدع: لال دةسالا نا تنثن اهيلع ل.ل دلا مدعي دا دضال او ءاكر ملا مددع ىلع
 | ىلعءارتفاو ل هبلع ليلدلا مدع عمئشلا توبش مكملا نا ميا ذكمنا ىلع ىرتفا نم لظأ نة لاه ماةيوق
 نودنعتامو مهر وقازتعاذاو) ىلاعت هلوف دمام امل ودل ادا سف ىلع لئالدلا ماظعأ نماذهو هماءبذكو هللا

 | تعلطاذا سمشلا ىرتو اتذ نم كيهأ نم مكل ءىبم و هتحر نم مكب رمكلرمشني فهكلا ىلا اووأف هقاالا |

 ْ نم هللا تانآ نم كلذ هذه: وقف هولاعتلا تاذ مص رقت رغاذاونيفأ!تاذ مهةهكحم نعروازت

 ا.داو ضعبل مهدءبلاه هنادارمانا لعا (ادةىهاماو هددت نلف لل_ذب نمو ىدم هم او هف هللا ىدسبج

 | وهءاّرفلا لاه فهكلاىلا اووأف هقتاة دابعاولزتعت مل مكناف هللاالا هنود هد ىذللا ىلا جلزتعاو مهرتلزتعا
 أجدر

 ل ل

 مسه .--

- 
 اي

 007 | ناك هنال كا ذو ضرالاو تاومتسلا ب راني راولاهورا.للا سون امقد مبهكلم ىدي نب اوماق مهمل (ىناثلا |



 تالا ْ
 / اولخ د مشا ثو يل الا مول طعنا وأام وبانةيلاولا# فهكلا اًزهىفاشلرا ادقم عك ىأ ملاكم ممم لكاف

 1 لاعت تمول نضعنوأأاولاكةمقان عشا او راسل امويانغبلاولاهت كل ذلفر !هئلارتس [ىف قنا مهثعيو ةودغ فه 1

 ىل ازاظن امل هنال ىلاعت هلقا ىلا كلذ ل ءراضجلع مس روه سابع نبا لاق عئيلابعلعأ مكب راولاه ىلاعت |

 ىفالا سال ريغتلا | كلل و لثمن أ معف دي دشل ارب اريغلاران' اف ىأرمههوجو: رشب و مهر افظأو مهراعشأ |
 ْ مكقروبمصاع نعركبوبأو ةزجوورج ولأ أرق ةنيردلاىلا ءذه مكقرو مدحأ: ملل د

 ءارلارندكي مكروب ريثكنب ا أرقوءارلا ةنك انسواولاةرو كم أرق نم مهنموؤاولاةسوتغمءارلا ةنكإ اس
 ,غاذهوفاكلا ف فاقلا مغ داوءارل نكساوداولاسكهنا نصاب ,ءعوفاكلاىففانقلا' ماعداوأ

 !ٍ ةعف 'رءناىورام هلع لديو المأ ةيورضم تناكءاوس ةضفال مد !قرولاو هده ىلع نينك اسلا ءاقتلالز ايس |

 سكوت ارفلا لاه حا نلاؤءارغلاهركذ ديكو ديكودبك لثمقروو قروو قرو تاغل هنفو قرؤ نما دعا
 ةياالاةذهو سوسرط مو.لااها لاقن ىتلا ةنبداب عز م_ممامز ىف ناكىذلا كلما ةز رضابلغ قارا / تزناكّنو ريسفملا لاق ةدعو ”هلدص لم ةقر نم هلدأ ”ئرفهزالا لاف ةقرلا قروالاضتأ لاقت وانهؤدزار وأ ١

 : هلا 0 » دعما هنا وع و 0 لاند ىساانا 2 ئ

 ْ ودمر حجو دج ناو بم رامات راين
 || نمادحأ مكناك: نربضال ىاادحأ مكب نرعشبالو ماغطلا» ارتشو ةئيدملالوخد ىنعي نانتكورش ف كاذ |
 ١ ىلع ترهظ مهلوق نم مكسفن نا ىلءوأ مكناكم ىلعا اودريشن واو ,ءاطب ىأ مكملعاورهظي نا مهما هلْ دلال هأ |

 كيذكو نيلاع ىأن يرهاظ اوصض اق ىلانعت هلوق ه- مو هقوذ ترضاذا حاملا ىلع ترهظو هنواعاذا نالفأ

 الولودل وفك زعتلا زي _ثكلّدقلا نع رجرلاو مواعين كوجنرب هلوق د هلك نيدلا ىلعهرهافال لق |

 || للا عاوأ ثيخأ مرلاو مج راب كولي كا جب لا لاق ىرااهلصأو نوهرتواهل وقو لانج راك امعر

 ظ اودع ست نامه داع هجرناىا اذبأ اذا اوطغتنلو مهنن.دىلاعودربئأوملمىف مودسيوأهلوقو ||
 لاه ادنأ ملم ىلا رو :كوىأ طرعشل ا ىلع لديادبأ اذا هلق حاسزلا لاه ةرخأ الاى الوامندللا

 ٌْ 0 عااد لاوهو رشلا لاله ه مف امه دنس أف نئذع نم ممظعأ هر ديراغلا نوما ىلعام ىذاقلا |

 أ مهن ادارملان وكن المح انلقادبأ اذا اوهقتناوا ااه نيكي رف بال < ملزفكلا اورو ْ | مهنا قد رغكللا كاوهرك اولممناس لا لق نافرغكلا ىلا ودرب نأ, نيدفا كالهرش الاول تقلا عاف
 كل دى! مهبلق لن ءهناق :ةئرغ حا !كذانب 'وظماو قب ءاركالا لمس ىلع ركل ا ىلا نيم: الوهاو رول

 ٍْ بلدكو) ىانعت وق لعاهتناو هثم مهذوخ ناك ماه لاقحالا اذهف ةقةلاق نب رفاك اوريضورفكلا

 || م ماعاوسا اولاقن مهما مد نوءزانتيذا امن ب رال ةعاسلاناو وس هقادعونا اواعتلهلعانرثع |

 | نولوةي 3 مهلك مهعبار ةثالثنولومس ادصسم ملغ نضل مه عا ىلءاوءلغنيذلا لاه مم ملعا مهي رانا

 | مهفزا تالف لالقالا مهلعتام مح دعب لغا ى ةر ل م.لكمهنمانإو ةعمسن ولوقيو بغل اا هدم موس لاتخا
 | مهانغاو مم اق ىلءانظ رو ىده مغاندز 6 ىعملانا معا .(ادع ا متسمرف تسلا ارداطظءاسعهالا

 ا دمت هيام د ددسن هام - مجاردلا جرشأو ماهل ىرتشبل قولا ىلا : '

 لاك مهلاودا ىلع مرض نما كارين كلذكةر هالغلا + 4 ذا نء افا مهانشعب ومهام لقو

 اسسراثعل |ناكف هفر ءقةنلا ارطد هن رثاعف ءنءالفاغ تاك: سن اذهل نا ولاهو هتلغ ىأ اذك ىلع ثرثع ٍ

 ةهقاوسانلا فرعدلال ىذلا بيلا فاوفاتخاو بنسملا ىلع بسلا مسا قلطأف نيبشلاو للا لوم ظ

 ةرمشب ىف ترهلظو :داعلافلاخغ الوط مهراقاعاو مهروعش تلاط هلا (لذالا) ناهجو ىلع ف وكلا ناصصأ

 ٍ بهدال لحرلا كلذنا(ىاثلاو) :دانغلا نعاجر االول تااظدق 22:نا لع لد < ةسعرا”ا |مههوجفو |
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 عج هنا لاه نمور دصملاب عملا فصوت دوءعمودوءقو ع وكرموقل امي كمي لوعفملا ىمنر دصماوهو نوجا

 [| ماين مهو ةصفم مهتمعأ نال اظاقيأ ويس است او ىدح اولا لاه لوعف ىلع لعاف عمجج م هنال دهبا دةفدقار
 ا ظ لامثلا تاذو نيعلاتاذمهظنو ىلاعتهلوق هبلع ليادلاو طاشنأ مهما نظم لقت ةرغكسحل حاجسزلا لاهو |

 / [|| دهاجمنعو نيديماقت ماع لك ىف مها نا هنع هلا ىضرةرب رهىلأ نعف بءاقتلاةةءرادةمىاوةلمناو

 : ظ مولىف ةداو ةياقت مهل لدقو نينس عسن ادوقر نودكعف مهلئ امن ىلع نوبي مث نين س عسن ممناعا ىلع نوثكمب
 0 فيكف يمص بخ هفءاجام و هلع ل ديال نارقلا فلو املا لعل لمدسالت اري دّةّدلاهذه لوقا وءاروشاع

 1 ب.عادهلوقأو مهامالو مهمول ضرالا لك أتالثا مهملقت ةدئاف امنع هللا ىضر سابع نبا لاهو فرعي

 1 رع نماضأ مهداسجأ اح ىلع ردع رنراك او ةنسةنامملث ةةمم-ت امس كل نأ ىبعر دفا! ىلاسعت هنال

 "|| ةلرقىفانلقاكنيعلا ةمحان ىلعو أ نيعلا ةمحاننف مهما هن ىعملا نال فرظأ | لعدن وهنمتاذوهلوق وابيلقت

 || الملاوب ره ممن اولا نيرمسفملا رثك او ساب عنبا لاق هيعارذ طسايمببكو هلوقو نيعلا تاذ مهةهكن عزو ارت

 . ل دامف هود رطف مهملع - باكب اوّرم بعكل افو هباك هعمو مهلسرد ىلع مهعيتف باكهعم عاربا وره مهكذم نم
 " || لاو مكسرحأ ىتداومانق هللاءامحأ بح اانأ ىناحاو شدعال ئمنو ديرتام باكلا مها لاةفارا ىهاول مذ
 نيةضومةمريغ نطو سم صرال | ىلع امبسقلي ىأ ه.عارد طسأب ىودمو مه مص بلك كلذ ناكرع يدع

 دمصولاب هلوق عسب شارتفا كيعارذ شرتفنال لاقو عدمسلا شارتفا نع هناةالصلا ىف ثي فس ا هنمو

 شسفشالاو سذوب لاهو دصوو دئاصو هعجورادلاءانفو تيبلا انف د.صولا حاجرلا لاق فهكملا ءانف وهي
 هلنوكيال فهكلاو بابل اد.صولا ىذا لاقو فاك الاو فاكولا ل ئمناّغادمصالاو دمصولا ءارغلاو
 مههاع تفرشأ ىأ مهلع تءلطاول لاف مث تيل! نمةردعلا عضوع هنمبلكل !نادا راامناو ةبتءال وباب
 ” (|| لافت ارارذمهنم تنلول هلوقو علطاف 'ئىشلا ىل_عانالف تعلطأ لااقيو مسويلع تفرش ا ىأمميلع تعلطا لاقي

 ١" || ليقافوخواعزن أ ايعر مهتم تثلاو ترف مهنم تملو عم نالر دصملا ىلع بوصنءارارفةوق جلا
 ىءارلا مهآرول بسلا اذ_هلف ماين مهو ةح وتفم م-هنيعأ تيقب و مهر افظأو مهروعث تااط ريسفتلا ىف

 بيس لتصفتاماقا ديد _ثاعزف عزفمهار نم لك ث يع م_هلعج ىلا عت هنا لبقوأن وعى همم برها
 ماللا ديدشتب تئلاريثحسصناو عفان أرقاسعر مست متشلاو هوقو مصال اوهاذااهو هي لع أ هللا بءرأا

 ةةلاممديدشنتلا ىف نأالا دساو ىىءملاو فسةدلابربثك نبا نعىورو ماللا ف فك:نوقايلاوةرءسهلاو
 اذه ىلع لدي و قت "المنوذ رعب نو داكب الوابعر ىئت الم لاقي برعلا مالك ىف دوجأ ةئسفملا شسفخالا لاه
 د لول انمواقا انني 'المف ٠ هوقكمهلامعتسارثك ا

 ىدااكض سلا ةرج او جاراذا 3 هريسعئ د نم همن.ع يلام نمو '

 ب طم لاهو ضومل !المما رخاالالاهو .ه اهنفرعءوولدلا الالب رخكالا لانو

 ْ ىدعسلا ليمللاو دشن أو اضيأ لدتا ءاسدقو

 هلسالس هك نب فوعنمال* * امرحمسانااينامعنلالقذاو ظ
 كيذكحو) ىلاعتهلوقناكسالا,نوقابلاو نآرقلا عسجب ف نيعلا مضبابعر “قاسكلاو ىهاعبا ارق
 اومءداف جثبلاعإ_عأ مكي راولاه موب ضعد وأام وبان ئءاولاف ثمل مهتم لاه لاق م_منداول» استمل مه نعي

 مهنا ادخأ مكب نرعشتال وفطاتملو هلم قز ربمكت املف ام اعط ىز | اسبمأ ارظذماف هن دا !ىلا هذه مكقروب كد -أ

 انطدرو ىده مهاندزاموريدقماانا ملعا (اديأاذا اومن ناو مهتلم ىف مك وديعي وأ وجر بمكملع اور هلي نأ

 مهانشعب كل ذكف مسماقنو نوب رششيالو نواك أيال ءامحأ مه انسب او مهانم او مه اذآىلعانب رمضف مهب ىلق ىلع
 ناف مهما ةدمىففالةخاو عزانت لءاسم-مناولءاستءل توما بشن ىتلاةم وللا :نممهانسحاىأ |

 | فشكااولءاستاذامهنال لذ دع الانلق اوعزانت و اولءاست نأ مهثعب نم ضرغلا نوي نزع له لدق

 | لاه ىلا هت لاه مث هتاذا بولظمىمأ ف اشكنالا كلذو ةبيرغلاوحأو ةبسعرومأ ىلاعت لنا ةردق نم مهل
 00مم سس و

0 

 لئاف



 عزا
 اح ماب سس مس املس نم ك0 سس ءساصم عم

| 

 ظ هجولاو) ةدصااودَوقلادب زم ناوتالا نيلوقل نعذانملوفلا ادهن ا ىلع لدي يظالا و! ةنام متم ١ ا

 أ نم لاه ملكو قلها كلذ مهتّدعب لعل صح هنا ىط* :ةيادهو لداقال ا مهاعنام لاه ىلاعت هنا ( ناللا

 | ,لدلقلا كلذ نم دارا نكي نأ بج وف مساكم ونمانأو ةعم .تساول اكمهن | الاه باملا ادهىنالوتزيللملا ||

 | انيلعاذه مهؤامساو ةعبساوناكلوقي هنع هللا در بلاط ىنأ رباط لوا اًدهاولاونيذلاءالّوح ]| ٠

 |سودربدو سول ىه هراسسن نع تاكو كلملا نيعنانصعأ :اواكةثالشلاءالؤهو اتييادم:(.:لطسكما

 |مهكلمنماوب رهان مهتفاو ىذلا ىارلاوه عباسلاو هتاسهمفةتسلا«الؤهرب شتي تل ناكو سو داسو

 | ممن لوقي ناكو ليلقل ا ددعل كالا نمانا لود امهنء هنا ىضر سامع نبا ناكوريمطق مسيلك مساو ا

 أرعأ فر لق لاقت مماكمهنمانرو ةعبسن ولو يو لاقل ىلاعت هنا .(سداسلا هولا ) سينام نمامثو ةعيسس أ
 | دع هلال لطابلا قلسا نم لب قالك كح دف لاوقالا ىحامل ىلاعت هن أر هاظلاو لملقالا مولعتام مستعد ]|
 | هدهالات سا لطاملاو ةقلسا لاوقالا "لنا تش قلاوهامرك دب لو "هلطاسبلا لا وخالارك ذىلاعتالا |

 ظ انا ) عباسلا هج ولا)ثلاثلا اذه وه قا نوكي نأ بج وذ بسغلاب مسرام#ملاب نياوالا صخ مث دال ا ُ

 | مهعمذز انا نعىلاهت هللا هعنفا دحأ مهن مهف تفتستالوارهاظءاسمالا مهفرامتالفهوسر لاك اعلا ا

 | مسهاعياملاق ىلا عت هنا اضيأأو ةعقاولا ,.ذد مكس هلعول نوك امن! 14 هوبابلا اذه ىف ممتادفتسا نغوأ

 | هم هيلع” ىنلل لص> ةعقاولا هذ_ميهلعلا نااذلعف ىبنلل لص الو ىن :اريغل كل ذيلعلا لص<ن ادعس و ل.قالا

 كلنكرمالات وكينأو مدعلاءاوسامفلصالا نال حولا !ذ_مبال العلا كلذ لل هكر هنارهاشلا ومالا أ
 هنأالا ضءر نم فعضا اهطضعي ناك ناو هؤخولا هذهنارلعاو هبلكمنءاناو ةع.سنولوتيو هلوقوه قا ناكف :

 (فذعتب . الا ف (لوالا ثصلا)ثح اما الاق قب لع هئاو ماتو لاكد يف لصح ضب اهضعن ىو:
 ظ نيس قالال ولا صخ (ىناثلا ثصلا) هملع مالكا !ةلالدإ ادتمملا ف دخن هن الث مه نولو وةمسريدَعتلاو ا

 0 أ ثصلا)هءفنيرخأ الا نيلوقلا لوبد بدون فطعلا فرج ناهمق بيسلاو نولوقسسهلوقوهو لابقتسالا

 هفرعيالو هنع باغام رنا ءانعم غلاب امر ةوقفناستالا نع بائام سد هاو يرلاوه مجرلا (ثلاثلا

 أ ةوقفواولا: شاق ىفاوزك ذ( عبارلا ثحل ١ ربدتربغن ملكتي ى اصر مالكلابىرينالف لاقي ةقرقطلا

 ةعبسلا نا (اهنانث) لاوقالارك ا نم ىو ل ولا | ذه نا ىلع لدي هناان ركذام (لوالا)اه وجو مهبلكمهنمانثو
 ىلا اولصو اذاف كلذ كن اك .اذاو ةٌرمنيءمس مهلرغغتست نا ىلا هتلاه د دعلا ىف أ املا ىف لصأ نرعلا دنع ا

 هيلعلديواولاه نوناقلا اذه ىلع مالكلا اذهءاف ةئاميواولاقف فانئتسالا ىلع لدياظفلاورك ذةداملا
 | هلوقو هر قت اد ةعالا نم نمانثلاددعلاوها ذه نالركنملا نعنوهانلاو هلوق ىهو تانآثالث ف, هريطت

 أ لوقنالاراك اوتاسثهلوقو ةعيسرانلا باونأو ةئاقةنللا باوأ نالاهاونأتحتفو اهزاساذا تس

 ١ لافقلا لاه ءانرك دام ءانعمو ةيئاقلاواوواولاءذه نوه سانلاو مدخت امم نماشا اددعلاوغاراكباو | ا

 | نوهملا نمّوملامال-نلا سوَّدقلا كما ا وهالا هلاال ىذلا هتاوهىلاسعتهلوق هءلعلئلدلاو ئشب سبل اذسفو ! ئ
 ١ | ليلقالامماعبام مهتعبلسع أى بر لق ىلاعت لاق نماسثلا تعنلا فواولاركذ ذيهلو ريك ار اي1ازيب وعلا ظ
 ظ ( لدعال ل ةملاو ىضاملافتثد-ىتا!ثداوااوملاعلا تاةثاك لمص اف لعلا نال قحلا اوهاذهو

 | ناكنا ىضالا لاف لاقل كثلوا ن ماي ؟س اع نبا لاهو اهنع هلق ا هريس نم دنعالاو ىلاسعت هلق ا دعالا

 : ةعيسسلا هوجولا لاقي نأ ن كو فيعضةواولا فرح هسمق قلعت دسق ناكن ناو مس لوسرلاناسب هفرعدق ٍ

 ظ نينأب نبت ةيتلاوت دجركذا لايتم ل سارتر »ب6 'لا مزايا دضتال تناك ناز يلا 0
 نمدارااوارهاظ٠ا مالا ميرا الف هلوقفءار ١ نع ئىهنل ام ٠ ءاتفت_بالاو ءا ارا نعني نع هلوسرأ

 ظ لرتو فقوتلا بجوف هءلعلمادال نيمعتلا اذهل وةيليددعلا كل ذ نيمعت ىف مب ذكيال نأر هانفلا ءارأا |

 هلوقذاتةتسالا نع يال و » نس أ ىهىتلاءالا باكا !لمهأ اولداب شالو ىلاعت هل وقريسظتو عطقلا
 | معاد مهتاتفّسا نم عنا بجو بابل اذه ىف لع مهدنع نيل هنا تنام هلال كلو ا دحبأ مهنم مهيف تفتت سنالو |
 ا > 0 0



 “ا
 | تت تكا 3 البا ام

 أ نالنل شنت اواؤتكت دو للملح ا درهادبو لذ وطةدَع تقولاا اذهلبق:دوجوم تناك اهناوموللا

 .[ارغلا نم أش سما اهبتعب لاف مهارذل ا هذه تدجو نيا نم كلل الاف دلبلا كل ءىلا لجرلا كلذ اواوعو هسف
 ْ ا | اولعيلىلاعت لاه مث هتوم دعب هثعب هلل ناو انك دحو اس هنا كلما كلذ فر هف سوفامق د كلا نمارارف انجرخو
 لأ رسشنلاو رشطاو ثءءلاءق سهلا دعونا موقلا لعمل مهلا وح ا ىلع مولا انغلط اف اانا عي قس هقنا دعونا

 ' || ليقو كاما لد ةبتقلا سعاهنتا لعمق اف صنم .رفك ع م ناكهناالا ثعبلار كتر ن م ناكت قولا كلذ كلمنا ىور
 ||| امأو ثعبتحورلانورخلاقو اعبج ناثعببي حورلاو دا مهشمب لاةفنامزلا كل ذىف ةّمالا تفاتخ ا ىلب
 ||| هذهف قط اوهام ىلعا هبل دس ةنآ فر هظي نا هلفا ىلا عترمضتي ناك مم |كلذ نا مث ضرالا هلك أنفدسملا
 داس الل ثعبملا ةممص ىلع مهتعقا و كلملا كلذ ل دّساف وكلا لها بادصأ سا ىلع ىلاءثهقا هعلطأت "ليسا

 ىااانرثعايقلعتم مهني نوعزاننذا وقف ثع مت توء نم هبسشي لو وطلا مونلا كلذ دعب مسهها.نا نال
 ||| ثءبلاة تق نوعزانتا وناك ل مةف عزانتلا اذهمدا ارملاىفاوذلتشاو مامن نوع زانتي يح م.وملع مهامرمعا

 عستو ةنسةئاعلب هدم مهداسجا ظوحح ىلع هللا ردقاك اولاقو هدصص ىلعةعقاولا هذ ماولدّتسا هينولث اَهااف

 ش ىعاوهةؤو فهكلا باحسا اور امل هموقو كلا !نال .ةواهتوم دعي داسجال ارمشس ىلعر دي كل ذكف نينس

 .[|| لافتو ىلوالا ةرككاكمانن منا موق اقف سانلافلتش ا اذهدنعف هللا مهتامافمهذهك ىلا موقلاداعمهلاوا |||
 دحا مباع لش دي المل فهكلا باد ناىفوالا لاق مه_ذمبنا (ثلاثلا ل وقلا و)ا ونامت الا لب نو رخآ[]

 لدي لوقلااذإ_هو رصسص فهكلاباب ىلع سس نأ ىلو الا لد نو رخآ لاهو ناسن امهلاوآ ىلع فةءالو

 مهئااولاهرافكلانا ) عبارلالوقلا و) ةالصلا و ةداعلاب نيفرتعم هللاب نيفراعا واكءاوقالا كءلؤانا ىلع ||
 | (سماسلالوةلاو) : ادصعسم ىلع دْضتتف اذا ىلءاوناك ا ولاه نوأ لاو اناني مهءاعذضتف انني د ىلعا ناك

 م لغأ مهب رىلاعت لاق م مهتاسعم اومهددعىاوعزانتممنا (نمداسلاو) مهةكمردق فاوعزانتم4منا

 ' .[|| ىاعت هتلامالكنماذهنا (فاثلا) مهيلعأ مهبراولاق كلذ ةقيقحس ىلا اودتي ولا لف مهتبلةةمومولاوحأو
 ' ]| هيدازملالمق مه سعا ىلع اوملغنيذلا لاه ىلا عت لاق نيعزاناملا كلو | نم مهثي دس ىف نيضت اغلا در هرك ذ
 ولا قيةتومسخيتإ دنت دونم بلع نذل دليلا اسر لبقو فوكسلا باعضصأ» ايلول قوملدملا كالملا ظ

 دباع نوأو ةمس هأ وةىفريعشلا ,ماكمهعبار ةثالثْنولو ةسىلاعتل اه مث دصسملا كلذ بنسب فوكلا باعصأ
 ىرذن لو هيلع هللا ىلصىنلادنعا اواكنا ار لهأ نم امج. اأو بقاعلا ودمسلا نا ىورنيعزانتملا ىلا

 اوناك انروط_.:ناكو تقاعلا لافو مهلكمهءنارةثالثاوناك اس وةعيناكو دمسلا لاق فوكلا باص رك ذ

 لخ داك ةركشلل ةفص ةعقاولالجلا ىلع لخدت ىئتلاوا ولا ىهمهنماناو هلوقىفواولانا(لوتالا) هوجو هلع

 ىلا هت هلوق هنمو فس هديىفو دب زب ثر مورخآ هعمو لجر ىنءاج كلو قوه ىف ةفرعملا نعالاح ةعقاولا ىلع

 ْ هفاصتانأ ىلع ةلالدلاو فوهودالةفدلا توبث ددكو ات دئافو مولعم باك اهلوالاة برق ن ماكنا »امو

 ٠ ]|| اولاقمخاو مجلكمهنمانأو ةعباوناكم هن ااولاه يذلا قدص ىلءالاد وا ولا. ده تناكفّرقتسم تنان'سعأ ب

 اذن عضاوملا اذه ص: ىلاعت هنااولاه (ىناثلا هبولا) سفن ةندن ا هطولعو تابثنءاقةحتماررةتمالوق

 هده تنثا نم لكو لطمتلان ع ظفالانوم ةدئاز ةدافهءل صحت نأ بجوفواولاوهودئازلا فرطا
 عسب ا ىلاهت هنا( ثاالا هج ولا) ميمعمل ١ وتايثالابل وقلا اذه صمسمةءاهنمدا رملال اه ةدئازلا:دئافلا

 نأ ب جوف هفالذم قابلا ىف لال آن ا ىلع لدي فصولا.خوشلا صصختو بغل اناجرهلوشينيلوالا نيلو لا

 اهراممنوكفف امهلافلا ثااشلا لوةل!نوكين أو نالؤالا نالوةااوه لطابلاَناغان صو مذا نوكي

 مهت3عداعأ بر لق دعب لاق مهلكمهنمانو ةعيسنوأوةنومهاوق ىحا ل ىلاصتهنا (عدارلا هجولاو )ّناعلاب

 لعاىرلقهلوقب ثااثل!لوقلا اذه عابتا وبيغلاناجر ام موكب نيلوإل نيلوقل ا عاماف ىل.اقال ا مهلعن ام
 مكس

 عسا دست

| 

 مه كعب
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 ْ أ هفالذجالوق لوقيانأ دخال شلفرا ذقملا لها هوه مسا ثأ م كام ىلا عت هنا ىعملاو يقوم وهتوا

 انفاق ورب يواكب يقاس قحاب لين دس او لكني اقبلااق نكي ةاناك اذا نينثال انا لصالاو

 ا ١ هلناالا هل .[ام مف ناكول ىلانهت هلوق ىلا عجرب هلصاحو ةدي زبام قذو ىلع مالا ٠ ءاضمانم اممم دحعاو لكل | ظ
 ٌ | ءاتلا, كل رشتالو صاعنبا أرقو ا دح أ همكح ىف كرشر الو ىلاعت هلوتتب هسفن نع كلذ ىنث ىلا عت هقناف انتدسفلا| ؛

 | ىنملاو تيسناذا كب ررك ذاو هلوق ىل-ءوأئشل ناو ةتالو هلوق ىل-عافطعباطلتاو ىلا ىلع مزخلاو

 اننا 'لرشتالو هناسو همكح ىلءرصتقاو فهكللا باصصأ د م هن هللأ ريش اع ادسألأمالوأ

 ا هلثسملا) كلذ لءفبال ىلاعت هنا قءملاوريخلا ىلع عفرلا و ءامااننوق ا | رقو ةعقاولا كلتةفرعم بلطف ا

 | اوناكمهما لم: همفاواصح ىذلا نام رامأ ماكس فو فوكلا باضصأ نامزيف سائلا فلا ١ (ةسبارلا |
 5 1 واخ دما لدقو مهنءاول ا سدوهما اًناف بسلا اذهلو ةاروتلاىف مهركذ مومن طبل توم ل ْ
 ظ

 أ رينا موق لاق قاضماا نيذدع نع لوقلا اد هالافقلا ىشو رم ىلا دعس وكلا قايد لإ كن
 كزراؤالا ئن ومني دمت نعلاغقلا ىسش فوكلا اذهناكمامأو ةسمانقلا مويىلا نول زالوا

 عضوملا ىلا اماوقأ ىمء مورلا كلم هجوفلاق 1 رلاىلا فهكلل ا باصد؟لاعف زعبل ذقت[ ق ثا را
 تيأرو تاخ دف لاك م _مماع لوخدلا نم ىتءزف عضوملا كاذب لكو ملا لح را ناو لاف قرنا لاقي علا

 ةنودالا,ث شح اكل“ اوماعدةاوناكساشلاّن او لامشحاو هب وق هنا تفرعو لاف مهرودصم ىل_عروعشلا

 آ نا فرعيالاند_:عىذلاو ل انتل لاق مث هريغوريصاابنيطلتلا لم ىلبلا نع امنوصنل وملا ناديال ةدنحلاا|
 ةريعالو هب عطق هلا بجو هس ءهقناربخ أ ىذلاورخآ عضو موأ وحس لا باصصأ عن طوموش عضوم كلذ

 كإاذكا سل اهبهنعهللا ىضر سابع نبا لا ةف ملأ اانرظن :ةءالوهن ءانا ىفثكول لاف فيكحلا رع

 ا و لاسم هيف لمع سبل ناكملا كلذبو نامزلا كاني لعلا لوقأو مهتق رحأ فاحت رمهيلع | ا
 أ ةمايقلاو ثعبلا تانئابلوذل رادمالءا(ةسمانللا هلثسملا) همل المسال هنا تنشف دوةفمكلذو صن |

 ١ | نكم ناك تاقوالا ضعب ىف لوما نكم ناكام لك نا (اهئلامثو) تامتز +او تاملكلا نمتامولملا 0

 ٠ تدنانه» كلذكف ةماقلاو ثعبلا ناكمانلوقل تين ةثالسثلا ل وصالاءذهتنيثاذاف تاقوالا راسل ظ

 ةنافلثة مراقب كلذكَف نك مون ةدمدونلا فاس ناسنالا* اقينا تس ”و لكلا ىلع رداف ملاعىلابعت هنأ

 ةبيرغلاوح لوصح ذاسفلاو نوكلا لاءىو ص ىف بجو سي رغةيكلف لاكشأ ع وتو دع الاشيأ |
 ادذدىف ةردان ةسع ةلاح لوصح ىلءابنم داو لكل قش ةسيقاعتملا ةثالاروسلاهذهلوقأو ةردان

 ًاودو مأشلا ىلا ةكمن ” لدسو ياهلا ليدل او رج الا ىلع تاس ل_يمئارمس اى ةر وق ملاعلا

 نا ا اناس 6 دعملاو ةبمع ةلاعاض: أ و دو بإلا نم الدإولا ثو دح ىلا« تاقشا مه ةروسو

 ميكا سدلاطاطسرا نأ“ افكلا باك ن.هنامزلا بان فرك ذانيس نب ىل_ءانأّن ا تاكمملا نم ىنسعملا اذه
 مهنا ىلع خب رانا ل دي و ىلعوبأ لاق موكا باحصأ هلا ةبمدةلاح نعول أملا نم موتا ضرع هلارك ذ

 نمد#ناودتامكل لة باكر كيلا توام قباا) ىلاعت هلوق «فيكلا باصعأ لبقاونأك

 : هللا ىلص دمت ند و مالبنلا هيلع ئسع نجاحنا كولا قاوتنج# تاب رينا تااربخأو م

 ْ مورلا ارغ هنادي وانعم نع فاسشكلا فرك ذو فهكل باص [عضوم وه رضوان مورلالهأ لوقا:

 تكسو

 ْ) سابعنبال لاقفابعرم_منمتّلاو ارارفمسهنم تءلول مسملع تعلطاول لاسقف كنمرش رم نسا جيم ظ

 ٍ هللاثعب نيكولا اول داناف اورظنافاويهذا مها لاقفاسانأ ثعبف مسهلاحلعأ ىتج ىهتنأ اال

 ظ عم لاعلاستهلا (ىناشلاو) تاذسملا لكس قورت اه قاعتولا (اهدحأ) ةث ةثالث لوصأ ىلع

 ( نولوقيم_مافة_ةسالفلاامأو ةسق' الا نع نوصي و هلتف<لاعلاهلاّنا ينعم انكم نوكي نأ بوي ةنسس

 ا ةدسع ةلاحاضنأ وفوديزأو ةنسةنامئلثةدممونلا فموقاا* امي ىلع تاقشاةر وسلا ذو ةسعلاح

 ظ ّنا ىلع لدباسمواسهانرك ذي وا قد رطااوه ةسلاوتملاةئالثلاروسلا هذهىف ةروك ذملا ئارغلاو ىئاعقلا ا
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 ا ادهرقا درك ديلوامسنلا لارتعا اذان ررت داو (اهياند) ةماكلاهدهرك ذيمافهالا ف سغرتلا ,

 أدي ةثالثلا ءوبولا نم «.فاع لوقلا ادع هواحرك ذدنع ةيساملاةالصلاع ءادأ ىلع مهضعب هل ++ (اهثلانو)

 !الةرو ريض بجوز ان اتسم ام الكم لعجو ةضقتل ا ءذ_هىف مالكل !ماسقا دسفي هلبقاسب مالكلا اذه قلغت نال
 ا : أ هيفوادشراذهنمبرتاله رنيدبب نأ ب ءلقو ىلاعت لاق مزوجيال لذو اعطقنم ادت م مالكلا ١

 ١ 1 ذاب نءبرقال هلوقو هكرتن م نسا هرك ذو نس سل هللا اشناهلوق لرتّنا (لوالا ) ) هرجو'

 0 أ بر يد ينأ ىسعلوقيف هل ءاشنا هعملاقوئش مهدعواذا(ىناثاا):لهباهذهركذ هنمدارملاادشر

 1 | فهكلا باس أ أننىلا ةراشا ا دش .راذه نم برقالهلوقنا (ثلاثلا و) هب مكتدعوامم لك او نسجأ ْئش 9

 ودام ةومنلاءاعداىف لوقلا قداص هنن دنع خ نم ين ىفا همص ىلع لثال دللاو تانيبلا نم دوي هللا لعل د انعسو

 . .[| ءاينالا صصق نممان ؟ثدح كلذ هلال _هندقو بيحصل !ناصأ أمننمادشرب رقأو ةلالدلا ىف مظعأ
 1 ! اعتب اودادزاونينسةنامنالث مسه ةوك اوثيلوىلا عت ةوقام أو ذل ذ نم ظعأو هام بورغلاوداخالاو

كرشالو ”ىلو نم هنو دنم مهلام عمأو هي ريمبأ ضرالاو تاوعسلا بغهلاو بلا رلع أهلنا لقا
 0 ْ همكح ىف 

 || ْ مهفهكفاوثيلو وق ىفو فوكلا باصدأ ةصقىفةروك ذملاتاناالا رعايا ءذهذالعافادجأأ
 1 | ادكو مهاكمهعبارةن ةثالثنولوقدس لا ىلا عتهلا هلع لئلدلاو موقلا مالك ةياكح اذهنإ (لوالا) نالوق,

 أ اهر_عأدقل لقمدعب لاف ىلاعتهئاهدك يو كاذاولاو ماوقالكئلوأ نأ ىأ مهغهكفاونبلو لاق نأىلا

 | اونباواولاقو هللا دبع فصعم ىف ىوراماضيأ هدك ؤيوهليقدوك ذملامالكلا ىلعّدرلاهمثياذهو اوثماأ

 ا ةبكنعربخأ هناف ىلاعت هللا مالكو هم (ةوكفاوثبلو هوقنا (ىناثلالوقااو) توكل

 | امهدأ عاطقنا بجو امتي“ الا هذه نيبو هنن لاذع دقو مدقن دق مالكو ف مهلكمهعبار هن الث نولوةسالوق

 ضرالاو تاودكلا سغةلاوثملاع «لعأهللالقالوقو. رداظءامالامسيفرامتالفهلوقوهو رخا الا نع ' 1

 اوبرا ضرالاو تاوعسلا بيغ اوثبلاع لعأ هللا لقدارأ ىلاسعت هنال كل ذو ةباكج هليقامنا بيسولالا ا

 أ ننستناملث ناسكحلا و :زجأرق 5 (ةئاثلا ةلئثسملا) بالا ل هأ ةوتيامنودمقارب_خ ملا
 0 لاهاملهنال نالت هلوقأ نأ فطع ني_دس هلوقنالكلذو نيونتلا نوفاملاو ن 7 واتريغب

 ا!ذ_هناكف ةناملت هلوقل انآ ب اذهراصني:سلافا لف نوتس مأروبش مأ مايأاجنا فرعي ةناضلث مهفوكف

 بجاولاناودهف ةزجةءار ةه-وامأو هناي ”نينساوثملىأريخأتلاو ميدقتلا ىلءوهليقو ناب فطع

 اهنبملا) الاعأ نب ريسخالابهاوقك زيبقلا فدحاولا عضوم عملا عم طوزو هنأالاةنسةناملت ةاضالا ىف

 ةدئافلاامو نيننس عسنو : ةنابعلت لقي ل ملاولاهنافنينس عست اودادزاو ىعملااعستاو دادزاوهلوق (ةئلاثلا !

0 

 ش 0 ْن يف رالاو تا اخ 1: 10 جاع ناك اذاو "هسيزهي انامل حلب

 ةرصب أ ام ى ءملاو بوعنلا قر كسب ةلكءذ هو عسسأو هي رص است لاقؤةلاحتال ةضقاول هذ دج

 ىلاعت لاق مترانلا ىلع مهريصأ اخ ىل اعتهلوةرعسفت ىف ةرقدلا روسى بدعتلاا ةلكر ريسف: ىف انغلاب دقو هعمسأ امو

 ىو ىذلا 1 ار سسك اي ا رالا) هوجو همفو ”ىلو نمدنو د نم مهلام
 نود نم ”ىلو فهكلالهأ ثملةدمىف نيفاتحن ءالؤهل سبل (ىنثلا) لب وطاام ونا كل ذ ف مهاظف

 : هذهن واعي ف.كف هظؤحو هق ارعب دئىلا نيج اّحماوفاك اذاق مهنسفنأ اريد دن مهل ميقيو مهيأ ىلو هللا

 مالو فال للود ا ميل يساري

 ع 1 عذع ىو هيو د نم مهأ سد ايفا 4

 دس سسسلا دششساللا

 ق

 ا

: 5 



 مرا

 0 سب

 ”لغغلاو لهم قلمي ىذلا رع منال لك الا هذهب انباصتأ خا 9 (ىكفالاةلعسملا) قلاب راع 14 ١
 انك ذنع هبلقا نافع ا ىلاعتةوقب دارملةلزتملا تلاه يعم اذع لعل ديانلفغأ ةلوةّنال ل اهلا ىولق ىف او

 قدم هس زلا بركى دعم نب ورع نءىوزام هملعللدلاو هفهلقغل اقل دارملا سلو الفات هملق اندحوانا 8| لل

 ماندجوام ىأ م انمخا انك كانو معو مان :اافمكجانأ وكانا فا انلتاه لس بل لاهلا ئ
 ناكول هنا (لوالا) هوجو هبلعل دي و ىلو أ ملا ذه ىلع ظفللا لج لوشن م نيمسيقمالو» الاحالو انج

 كلك ولو رفكلفءاش نمر نم وماق» اش نكد . ال اهذه دعب لاق ىلاعت هنا(فاشالإل مدلا اوقصسا لكيذك 8

 أ لاقي نأ بح ولالفامت هملق لمح ىلا عت هلا وهدا رملا اكول( ثلاثلا) كلذ مص ا هملقىف "لفغلا قل لافت

 قهو ةعواطملا لاعفأ ن مك ذ نوكيَرن دقنلا اذه ىلع الءاوه عب 0 هبلقانلذغأ نم الو

 نئاعت هاوق(عبارلا) عفدئاورسكناو لات الوقت اق: هتفدورسسكذ اق ءنرسكل امي واولامال"اذلا فاما |

 دا ارملا هلوق باودللاو هاوه هعامت ىلا كل 3 فاضي ن از < ل هملق ةةقنملا ىف لغغأ ىلاهتناكو لو ءاوغ باو 1

 0 و نم هنعبا وبا اذلق هيف لة فلا ليسحتدار ما سلو الفاغاندحو ىأانلغغأهلوق نم َ 0
 قحلعحورخ الا فز ا امهدحأ ىف ةَعَص-لاهفالا نزونادمتم:ناب جوف لصالا فال كارتشالا || 1

 10010 ءانءىحمنا (اهدحأ) هوجو نم هناسو تكلا نس قو[ ناذن لاق ازاحمني ءوكتلا ف أ
 ىلاءانمل ااذه نم مهفلا ةرداسنّت ا(اهسسانثو )نامج لال دةرثكلاو نادج ولا عمي هدم نمرثك !نيوكتلا ||

 ف ةقدقح ءانلم-ناان(اهئلاثأو ) ناح رلالمل دمهقلاةردايصو نادح بولاىلاهتردا.منمرتك اني وكشلا|[| ٠

 عوبتملا فة ققح ظفللا ل_عف مولعملال وصل عيان ىنلاب لعل اّنالنا دج ولاىفازا# لع نكمانيوكتلا | |
 عبتلا ف ةققح ةح له مزادات الا ىفاز احم ناد 0 ءانلعحولامألوةعمالَّقْفا ومعسبتلاىفازاحو | |

 نادولا ىفالداحالا فة قمح 2 ءاتئلا اذه لعج لصالاّْن أت دف لوقعملا سك هناو لصالا ىف ازامحما |

 اناالا نا د ولا ىلاو دامجصالا ىلا ةيسنلاءاكرتشم اهذالا ن وكل انا لالا نعباو-اىف(ىناثلا هجولا) | ظ
 ادحوم دفلا نك منسم هنا ىلع لد ىلةءل ا للدل نال كاذو ”هلفغلاا داح ا ىل_ءانل ذغأ هلوق لمس بح لو" أ 1

 داجيا لواحبرأ -لذغلا قللس دا !لواص نا ”لفغلا داع !لواساذا هنا هلع للذلاو هسفنىفةلفغلا |||
 أ نع لفغلا لص نأي ىلو أ ىشلا اذه نع تيلففلا للص ة نأ نكي ملالاو لطا لوتالاو نيعم نش نعتيلفغلا ||
 2 ولا لع عاوفالا كان: لكلا اتيان نوكت ةريثكلا عاونالا نيناهمذ كرت_كملاةعسطلاَتالوخ 1ءوش |||
 ١ || !مركحالا تالفغااماقأرئاسن عزا.تمال ”لفغ نع ةرامع اذكن ع تهل ذغلاّن ال لطاداضنأ رهثفالا ْ

 كل :نأرّوصتاذاالا| ذك ءتلفغل ا دايعاا ىلا دصقي نأ هنكمالا ذه ىلعف هنسعب نيدملا يشل كلذ ىلا ةبسنم
 ةبشلعلاَنالاذكرومئاذاالا ادكن # "لفغهلفغا اكلتنو كروس نأ ةنكمالواذك نع ةلفغةلغغلا | 1

 :نع "هلفغلا داح الا دصقلا هنكمالهلا تثق ئييستملا نمدسحاو لكرَر ودب طورشمرخآ ما ىلا مأ |
 ”لفغلاهذه داما هنكءالدمعلاّناثنثفاذكب روعشلا ّدضا ذك عتلفغا | نكلاذكبروعثلا عمالا اذك
 ةلفغل اداحا ىلعر داريغدمعلاّناتدثف لاحت لاحملا ىلع فوقوملاو لاحت كلذو نيددلاعامجاذنعءالا | |
 .بولاعملا اذه تاثا ىف ةعطاق ةكن هد هو هللا وهدا.علا ف اهددومو تالفغلا قااغنوكي نأ ب جوف وو ظ

 خدملا ثيدحامأ انحات دال رليشلا دايو ارم هيلفااتع نع ملبن لاح رمل تاره اذه دنءو ظ

 ءاش نمو نمومافءاش ندهن . الاءذهدعي ىلاعت هلوقامأ ىعادلاو لعلاءاراوط أو ار ام ءانضراع دف مدلاو ظ

 0 'لففلاداجا داوملا ناكل هبلقانلفغأ نم عاطنالو هلوقامأ ىلا عت هللا ءاشنا ىف مس هن ثصااةرفكملذ ا

 عابت !لوصح همزاول نم تالا ىف لذ غلا قلخ ناكول مزايامنا اذه لوقو راك مالا اهلا ركذ بجوا | د

 نة غلا وص نم مزلد ال هنال كل ذكسمالا سلو را كسحنالا لو هج همزاول نم رسكلاَتااكىوهلا
 قلب ىوهلاعبتءالف كلذ عمو هللا رك نع الفاغريسسينأ لاق-الىوهلا ةعباتم لوص هللانع |

 ةيكالا لب وأت ىف لافقل ارك ذو لاؤسلا اذه طّمسف لكلا نم فوحلاو ةثهدملاو ةرتخلا ماعم ىفاثبالا قوم |
 مس مدس راسن وج : 7203ج

 2 ار م٠
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 [| || راك انا كلذو ةدحاو ةسق ف دحاو مالكرضالاو ىءو٠ةدقلاةياالا هذه نمتالعا ( ادصلم هنود
 || ||| ءالؤهالدتع نءدرطاف كينمؤن نأ تدر أن ال سو هلع هللاىإا_ص هلا لور !ولاقواوعجا شي رقرافك
 | اناس فتان الا هذه” ءإج ىف بنطأو هنع هسءئنمو كلذ نعءا_مىلاعت هلل داون اونمانيذلاءارفلا

 | * ايلا اًده ىف لالا ل_هج ىلاسعت هنا لان حارتقاود ساق بواطم هوسملاودوحرتق! ىلا
 ا -ارتق ىلا تفةليالن أو هب لمعلا ىو هلا هللا ءاحوأ ىذلا باكا ةوالن ىلع بظاوب نأوهو ادداو

 1 لوانت لئا هلوق نأ ىهو هلكسمدب "الا قو كرر باك نمكلمل | ىسواام لئاو ل قة نيستا تنئعتو نيرا
 لاق مهن لمعلام زلاو كلا ىسوا ىذلا باَمسلا ةءارق رقم لا عملا نوكسشاضي أ عاستالا ل وانتو ةءارقلا

 صصخت ّناناسثا فاه كسملان عد - الا هذهو هسمل الي ديتلاوريشتل ا قرط: منن ىأهتاءاكل لدا

 | باتححا اذه ىضتقع لعلام لا ءانعم كير باك مكمل ا ىو ام لئادل اوةنالزت احريغس الام صناا

 بهذم لا رطتيال نأ تف لق ناذ هرهاظ ىذتقعلمعاا ب 0 و

 سيد وسن اناللدد لن سل ةنقرقيلس !ىفجحنلاف اضيأو دعس .نيسلف ”ىناهفمالا لسمىف

 اوقذتا اد_تلم هنود نمدحت ناو هلوقامأ اليدنوكيف.كفةانغلاك سانتا متاشلا نا نبال

 ْ 1 و !ىلامعت هلوةهمتمو لام اذا داود ع نموه ةسغللا لد لاع أملا وه دحتملا نأ قدم

 ا اطار) ىلاعت هلو ةداشرلاو نال ىف احلم هنود نم د ناو ىن_هملاو نيدلا نءلئانملاد_كملاو هاا

 أ ايدلاةامطاةنيزدي رتوهتع كاتمع دعتالو هو نودي ري”ىشعلاوةادغلان مم رنوعدينيدلا عمل فت

 اوعقجا شيرتراكحا اًدالعا ( اطرفء أ ناكو هاوه عم اوانرك ذنعهسبلةانلفغأ نم عطتالو
 ا اذافال دنع نمءارةفلا ءالؤ»درطاف كب نمونن أت درأن ا لسوهبلء هللا ل-ههللالو_رلاولافو

 11 ا

 1 كئاوُأ لاوقأىلا تةتلثالو ممأش ماظعت ومهما ولو ملال مهدرطز وال هنااهف نيسيف هيلا

 1 ألقت أدتبم مالك اهلب ةاع ةعطقنم ةصقااهذهؤاورمضح وأ اوناغ « اومانزرال ارظن ىف مهل م ةمالو زاثكلا

 ١ ىف ”ىشعلاوةا دا انهي رنوءدينيداادر اطئالو هلو وهو ماعنالاةروسف قمسدقْا الاهذه ريظنو

 ١ 1 | مهعم ةرباصملاو مهتسل اسي همت د 1 هقو مه درط نع ممسو ها هلا بص لورا ىهندي , الا ا:

 1 ش أ ةمملا ىهو ةرو.دملا نع ملسو ه«بلعهللا ىلص هللا ل وسر ىمن هنمو سمار يضلا لصأ كل ةنريصاو هلو

 1 نءاأر5 0 (لوالا اع ١ نال سم همفق ”ىشعلاو ةادغل انهم رنوع دينيدلا عم هلوقام | ىيرتف سددت

 0 1 ثءلاوذادغلابهلوكف .( ةثافلاهلكملا) ةغلام_ةالكو هي م لا ل أن سه اع

 لعن الفا سالت اعلا لوةكتافوالا لك ق لمعلا اذ- هىلعنيبظ اوم منو دارملا (لوآلا) هو>و

 ةادغلاّت ادارملا (تااثلا)رصعلاورعفلا ةال_ضذارملاّتا (ىناثلا ) سانلا شالا” ىثعلاو ةادغلا
 تومان ملاعق ”الان همهسش لة الأ 16 ةافقدلا ىلا عوتلا نم همقثاسنالا لقت ىذإا تقولاى 5.

 نآسثآلاو توما ىلا املا نمو مون! ىلا ةظقملا نمهمف ناسنالا لهّشسٍ] ىذلا تقولاوه ىشعل او ةامخ | ىلا
 مهنع كانمعدعتالو لاق هب امعنو هللا ءال "الكفل ميظع هلل ركذااريثكنيتقولا َنيَده ف ن وكم لقاعلا

 ةدعابملا دفنا مال ن نع ةظفلب ىدعامناوديز ادع موق اء احوهروطادعمهلاوق هنمو زواج اذا» ادع لاةن

 ةزم-هأاءالقن ءادعوما دعأ نم كانمع دعتالو كينبعد_ىنالو ىرقو ةدءامملا ال: نعجن كانفت هن اخو

 هللا لوسر ىسمتىلا عت هنأ هب 53 لا ؟ةدرشتملاو هلعاجتراالذاىرتانعدعف هلوقه:همووثحطلا لدقتتو

 1 مو حا جا جيب ارث ىو دز نأ نعل .و هيلع هلنا ىلس

 | كمادقا نكي كل د تلعفنا كنا قدي لالا غضومىف تصناسن دا ة املا هل ديرت هلوقو متروص نو

 أ نعىسمنلا ف غلاب نيلسملا ن ءءارقفلا ةنلا جعهمأ ف غلانان وا :دلاذانمللا ةإ ز ىف كتبغراالا هلع

 ا هسا ناكو هاو عست اوانركذ نعةملقاةافغأ نم عطت الو لاف ن ريكشملاو» اينغالا لاوقأ ىلاناتالا

 اطرم



 ”افلذل

 0 رنا (ثااثلاهحولا ذالاندلا لهو ءاس را ىلا ثلا الو ههد رطأالو ءارقفلاءالؤه يود ُك
 0 هاش نمو نءوملفءاش نك هللا دفع نمءاس ىذملا قا !ناوهدا رملانوكي نزملظتلا ظ 1 '

 ال لقفاا نا سنلا لق نافر اةكمأ || نم عج ناميالا ف لخ دين أل جال اك اصْلعو نَمآنمدرط ف نذأب م 1
 ١ مدعاما ليل ررض اذ هو مهمرح طوقسالا بجولالءارقفلا نالوا درطف مهلا ىلع مسهالا ميسرت ىضتني ئ ْ

 : رافكلا باب بوي ناث مدهدرط مدا انلق ين ءررشا ذهورفكيلا لعينك افي سوت نان هدر 1

 ,قىفافنو> لد ناعان سل هناعافءارقفلاة لاحم نمرذلا لخالناعالا رتنمنأالا) تكرفكسلا ىلع ظ ل
 لاعت هوا ازتعملا ب 15 (ةيئاثلا هلسملا) هتفصو هلا اده نمناعا ىلا تفتلد ال نأ 19 لع بجوف | |١ ذر

 ديعلا ىلا ضّوغم ةيصدملاوةعاطلاورفكلاونإالا ىفىمالاّنإ فيبر صرفكيلفءاش نمو نمؤيلفماشنذ ْ 307

 نمي . الاءذه تاَقذمن  الاهذه نعمه ىلأس دقو نا رقلا عب رم فلا دقف كل ذركلا نغءدامتشاو | |١ ]لا

 قوهومرغ نكحلالوس>ونامالا لود نأ ىفةحب رمض هن . تان وانو ةمس عر : 00

 ىراشخالا لفل نا هل ل ديا ضي أ لقدعلا مب رمصو رفكلاةةشملوصونامالاةشس ل 9
 رامشخالاو دسصقاا كلة لوصح لو ةنفاذه تفرعاذا راش الا نودب هداية 2 4 07
 ريغ ىلارخآ د صداق مسمر امتخاو دصق لكنوكي نأ مزل هم دقي :رخار امشجاو همدقت» رتاديصتبناكنأ 1 ا ظ

 ِإ د.علا يف ىلا هتهّقلا هقلخ راسخ اودصق ىلا تاراشخ الا كالو دوصقلا كاهن نوف لاحم هوذيابتلا 0 ١

 ءاشناسنالاف لعفلا بج وب ىرورشضا ارامشالاو ىرو رضلاداضتلا 4ك ةلودحت## رمش لامفس ىلعأل | ٠
 كل :تالص>اذاو لعفلا ترتيل ضراعملا ن ءةيلاللا ةمزاحلا ةميسشل اكلت هءلقف لصت نافل شيلا ١

 الو ل_ءفلا لوح ىلع برتم ةئيشملا لوصح الف هنلع لعفلا تن ربع أ دنزوأ اشتمل ١ ةئشاا|
 هجر ىلازغل اد ءاحوب أ يكلارزق دقلور انخم ةروصىفٌَرطضم نا بالاف هند هقيشملا ىلع بن متم فلا لوص+ | :

 ان رورضانا دجو ىسفب ىفدج ا ىنا تاقناف لان نيدلا موأ_عءام هامل نم لكوتلا باب عملا انه هللا ١

 ! هنع بايأو ىريخنال ىلرثل او لعفلاف لرتلا ىلع تردقرتلا تش ا ناو ىلعفل ا ىلع تردق لعغلا تش ناففا

 ثلصح لعلمل ةئيشدي ثنا كيال غن نمد لهنكل و ىئدملا اذ_هكةننم دك كنا به لاق د ْ
 كل: ىلع ىرخ | ةديشم قءسنال ل عقلا“ امي هايدبشب لقعلا لب .لصع ل ةئشملا كلتأشت :مناو هن ةئشلاكلت

 ةئيشملا لوصف ماقملا اذ هقراسخاو ةنكمري_خ نم لعفلا لوصح بجو لعةلاءانساذاو ةشيسشملا |
 || ىلاعتههان م لكلاّنا ىلع ل دياذهو مزال عأ 0 معا ع مزال مآ باقلا ىف 1

 يكس ل دتدي الا (ىلوالا ةدئاغلا) دئاوف وف همر ةكيلقء انشا نمو نمؤماف١ من1 ةلوق. (ه ةئلاثلا هل ملا ا ظ

 .باطا | ىندمل الى مالا ةغيصتأ (ةيناثلا ةدئاغلا) لاحم ىئادلاو دسقا نودب لعافلا نعل عفلارو دسم نأ |

 : تسلود.ءووٍدي دم ةغيصا اهذه لا هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نعل ةريثكوللا باك |

 أ ل.نب رئاكل اوكي رشتديألو نيِنمْومْلا ناعان عفتشاال ىلاعت هلا ىلع لدئاسمنا (ةئئاثلاةدئاسفلا) ريم |
 متأسأ ناو مكسفنال ماسح أ ياس انا ىلاعتل اه كم_ملع دوعب رفكلاررضو م-يلع دوعب ناميالا عفن | ا

 لا الاورفكلا ىل_عدمءولارك ذب هعدا لاو لطابلاو ناالاؤر فكل |فصوامل ىلاعتهنا لعاواهلف !

 لويارانيملاظللاندتعأان :!ىلاعت ةوقند.ءولا امأ طاصلا لمعلا نامالا ىل_ءدعولازك ذبو رلطابلا |

 ا نء بفن اوءاووب نسا امدمعف اهل ريسعيف ةقنالاواهعضومريغق :دابعلا عضو و هسقن لاش نال ْ

 ةءأ ناىلاعتربخأت هعضوم ريغ ئشا حضوو لظهاكاذهفذيكاسمد ار ةذءواعق نيذلاّنأ لال ولالوبقا

 اهقدارمم مهم طاحأ هلوق (قوالا ةمصلا) نيتك هرانلا كل: ىلاعن فصو مت ميا ىهواران ماوقالا*الؤهأ |

 تاهخلا عبج نم مسه. طر كاذبا أمس ثرانلل تيثأف طاطس هلا لو- نوكت ى وا! ةزخغاوهقدارمس 8 ١

 لك نم مهم ةطم ىل م لدراثلاريسغ نماهءاروام ىلار طنلا نوح رف ة>رفالو اهنمم «اصاذال هنادآرملاو |

 ثالث ىذ لظلا اوةاطناهلوق ىف هلا ةةصو ىذا ناخذلا قدارمسلا اذه: نمدارلا موضع لد تناول 1

 قدارمس 1 مهم طاع وناخذلا اذه وهاش + كراتلا عه وخد لبقنوكنامتا مهب ةطاحالا هذه اللا ر نعش
1 



 راطما

 ْ | خاوسرلا كلذ ىدوايصايندلا مولع يع ابا او (اهدحأت) ىرخااهوجوةزتملا بهذم ىلع |

 ]| ىءاعد مه دز, لف ىلا تهل اوق ىف اكمم واق ىف :ءلفغلا لص ىلاسعت هنا لد وأنلا اذه ىلع مس مم واقىف ءلشتلا

 ىوقتلاو ةرراهطلا لبهأ ةعس ههسن لذ الفامنمات رتىأانلفغأ هلوق ئعمّدا (ىناثلا هجولاو) ارارفالا |

 || ناطمشلا جمال أ مل انليغإد اوقنمدارااّنا (اهثلاثو) هملعةعمال ىألفغريغبم_هلؤق نموه 1
 ْ هملقىف ”ةلفغلا ل وص> ىنرثؤ ويه هماعاسندلا ت اذا بان عدنا لوالا هجولا يف لايف هتمناطءسلاع يدا

 ا اقاستهنأب ل وقلان يع كا ذو هباق ىف :لؤغل الوصل ايدسهءاا تاذللا لاصرا رثأ ن اكسر أن افرث مودالوأ
 ملأ دقو هيلا هدانسسا لطب لل فغل ا هذسه لوصح ىف هرب نال نكن أو هسيلقىفف-غلا لوصح تحوبام لعق
 لان ركذامالا د بفيالو ههجو انو هلقان دوس هلوق ةلزنع هملقانلفغ اهل اوقّنا فاثلا هجولا ف لاقي
 | دانتسا لطرالاو انلوقمصدةغ" 0 ةرئأةملضلا كاتلناكنا ثااثلا هولا فلام وأ دأ
 71 أ هاوه عسل اوايرك دنع هلق انلفغأ نم عطتالو ىلاعت هلوق (ةسيئاثلاةلئسالا) ىلاعتهقلاىلا ءلفغلا كانت

 أ ىادلاقوهلا نما ءوامنوكي و قس ارك ذنعاملاخ هبلقنوكي نأ ن اسنالا لاوجأ "رمش نا ىلسع لدي

 ١ | | عيبنم مدعلاو نونلا عبط دوبولاّنال ةلظةريغرت دورو شار ذّتالوقلا قيقتو قاف ا,لاخ شالا ىلا

 ا 11 | هتاذادوجولا نكموهفدتا وسن امو مقا قط اروتل ناك هناَد|ض وول تاو لايعت قط اوبل '

 32 ١ ءوضااوروذلا همف لصح دققنلت ارث ذهنف قرأ اذا بلقااف ةلظلا عستم ناك ةمم دسع ةعدسط ناكمالاو

 "|| ضرع اذا بيسلا اذهلف تافظلا لب ةلظلاو لاظا ا هسف لح دقف قاما ىلا بلقلا هجو اذاو قارمشالاو
 انلفغ أ هاوق دارملاو» قطا نع ضار ءالاف ةقانلا ةصلاخلا ةلظا اية قلما ىل_علسيقأو قل ان ءفاقلا

 ازوا< ىأ اطرفلبق. (ةئلاثلا”ءلتسملا) هاوه عستاوهلوةبدارملاوهقلالخا ىلع لابقال اوان رك دنع هبلق

 : سمأ لك لاك رم ماطر هلا ثدللا لاق للمدن ناك اذا ط رف ضرف مل وقنءّدعلل
 ارامل .ارعشد كأو طرف نالفأأ

 " اطرفاس" انامآب 35 اططش يتفاكد قل

 2 م دم او هو هر ماقال او هل ظفملا همزلب ىذلا سهال نا ءانعم طرف سهأ ناكو لوقف بعسضم 1
 00 لاح نم ىلا بعت نيف اين دإ هل عاماو هب درظمال نم ةفص ةل السا هذهو همفريصَةَتلاو طب رفتلا عاقياناصوسم

 7 || فريدتلا نم مهبلع بواسع نوضرععم مهم امهم ىف نورصةم ممن !مهاوهلا نيعباتلا هللا رك ذ نعنيلفاغلا

 || هتازك ذىلعةنظاوملاب٠ا رقفلاك ئاو أف صو ىلاعت هنا لص حاوةرخت الاوان دلا تاهو ظفضلاو تاناالا |

 1 ءالؤهفصوو ههدو نودي رب ”ىذعلاوةادغلانممب رنوع دينيذلا عم لاسةفهنلا رك ذريغنءضارعالاو |

 ؛ أ ٌتءاوه عب باو هسلقانلفغأ هلوقوهو هتلارتسع ىلع لامقالاو ىلاعتهتازك ذ ن زعل ا ءالانع انغالا

 | ْ ا ةسعالل ا ىذر ”ىردخلادنعسو أ ىور ءالؤه نء ةدعاملاو كئلوأ ةل امي هاوسسر

 ||| هملع هنا ىلصهق الوسزءاعن نآرقلا نمأرقي ئراقو ىرعلا نماضعبرتسبل موضعين و نيرج اهملاءاهفوض نه
 [|| دجلا مالا هملعلاقف عمشت نو هللا بكن مأر قي دح او ناكهلا لوسر ا. اذلق نوعنص) :جكاوام لام لو
 نيرحاهملا كدلاهصاناور نشا لافو انطسو نملخ مث مهم ىدفنروص نأ ىلات :رهأ نم م | نم لع ىذإ اهلل

 مكبر نم قل !لقو ) ىلاعتهلوق ةنس فل نيس ر ادفع ءاسشغالا لبق نارا سةنالعلا مزين اننايوعلا اا

 ءاعا :اونانغي اوثيغتسي ناو اهقدارس ممم طاسأ اراننيملاظالاندمعأ ان ارفكملفءاش نمو نمؤملف *اش نك

 مظنلاررقن ف (ىلوالاهلئسملا)لئاسمّدن الا ىف (امنن ع نئاسو بارع بلا سب هوحولا ىودن لهااك

 انما“ارشفلاتدرطتا ١ ولاه نيذلا» امنغالا كلو أ ىلا تةتلب ال نأب هل اور ىعأا 1 ىلانعت هنا(لوالا]) وجو

 عفذلا داعم وهةلبق ناف هتلادنع نم ى أمن اولا نيالا اذهّنا» الؤهل لق ىأ مكب ر نم قمل |لقو .دعب لاه كب

 اهحولا) ةرهشلاو لوهناو نسااو عقلاو ىنغااو رغلابكلذا ىاعتألو ىكيلاررضل ذاعهوارةئالناووكلا

 | نآهدانع نم مىنءاح ىذلا ىاساو هلت! دأ:ع نمءاحام قطا نادارملان وكي نأ نكمي مظنلارب رقت ىف (ىفانلا

 - ص م
ِ- 



 1 ةنحاصللاَعف رعد ناكوا رمنامهلالخانرعتتو أس هنم لظت لو اهلكا تن 1نيتنملاانلك اعرزامهن انلعسو لد | ْ (

 اديأ ةذ_هدسنأ ّنظأام لاق ه_سفنللاطوهو هد ل دوار فئزعأو الام كم رثك اان اءرداسوجو || 1

 تعاأ

0 

 لأ طالغىأ قربت ساودو برعم ىءرافولصأ لمقو قمفصلا حابس دااوه ىناَشلاَوُر طاوهو ى.قرلا حاسي دلاود 1 ١ 'آ

 قريتتسالاو سدئسلا ىف لاهو هلءاف مسي ملام لعف ىلءنولح ىللسا ىفلاق ىلإ.عتنا ف بدلا املس قن اه |
 ل انوكينأو مهلمءب هونج سارا وكي نأ ل قانا مهلا سللا فاضاخ نوسلفو |

 نيةكشم نقص لاق: مهسواج ةيفيك .(اهئلاثو) ركل ادئاوز نمءادش !ميلعمق ل ضفنامىلاةراشا |
 .كضوانإ وك أن مند الو ةدحوزب ريدا امأ هل 2 قرب سس ى ضو ةكيرا عك ارالا م

 نه هركذ مده: ام هلب اقم ىفا دهن وكي تأدار او اة فن سه تنسو باوذلا معن لاف ماسقالا ذه ىلاعت هللا

 | امهانفذحو بانعأ نم نسج امهدحال اناعج نياجر الثممهل برضو ) ىلاعت هلوقاّمفت سم تءاسو وق |||

 ترفك ا ةزوا صوف همحاضصهللاو التم اهمارعت ند ال راىلاتدةز نتا ةءاوطا

 تاخدذداالولو ادح أى رتلرش * الو ىرهتلاوداك!ال--ر لاوس مث ةفطن نم مثب ارث نم كب ل

 نأ محل خ نماريسح نيتور نأ ى زىسفا داووالام لدم ”لقأ انا نرتنا هقانالا ةوقال هلن ا ءاشام تلح

 َ هز َِ اطمح أو أملط ف عطمسس) نافاروغاهوام 2 وأاةازا دمعص مصتقءامسلا ن اناا لق لس 1 1

 هدف هل نكت لو ادسأ ىب رب لزم 10 تملا لوق» واهم ”ورع ىلع هب واح ىو اهيف وهنأ ام ىلع هيفك ب لذ» خت أو |||

 | دوصعقملاٌّن الع ءا مع ا طل ص

 ْ ب>والامم كل دن اىلابعت هللا نيسف نيس | ارش ىلع مهراصنأو مهلاوءأباورختفارافكلاَّنا | اذهنع :

 هنداسصو هللا ةعاط هيدرخ رخافما لوص> بح ىذلاامأ اريقف ”ىذلا وان غري ةفلاريسي نأ لامة الراضتفالا
 نانزالتمدسهل نرشاو لانةفةنكالافروك ذملا لثملا اذه برعضب كلذ نب ونينمْولاءارقفلا :لماخ ىهوأ||
 (سواارب ههسا رذاك امهد ل ئارسس ١ | ني ىف نيو انكي لج لاحم نينمؤملاو نب رفاكلا لا لثمىأ |

 || كك ناك ىنامهنم لأ اه لاه ىلا مت هاوق ف تافاضااةزوس ىف تار وكذملاامعلبقواذ وممهعنانمؤمزخ الاوأأ]
 نموا ال اقناضر از ناكلا ىرتش ءاف فصتاامهنمدحا ولك ذخ أفران دفال اذن امئاههنأ نماثثرو نب رق

 | ىرتشا ىفا مهللا نمؤملا لاقف فاًباراددوخ أ[ غن قمتها قاب نسف نمل 0
 ز ارو دللاعادصاقل [تلمج ىنامهللا نس ولا لا ةذ فل ان أ سهاد وخأحت رغد ودصت:فاأبة نا ىفارادكنم ||
 1 هءقدصتن فا ا, ناذإولا كاذم تد ٠ رتسشا ىلامهالا نغم ول الاسقف فا اياعامضو ام دخن ءوخأ ىرتشا منيعلا ا

 | هلوقو امي قّد_هتلا ىلع هذ وو هدراعو هل لض َرءَدَف هعش- ىف هر را هقيرط ىلع همخال سلف ةدئاح هباصأ مث | ا :

 ١ ةنحاهت وك (كوالا ةقدلا) تافد ةئملا لإ صو ىلا هتهقنا نا ل_ءاف نين تامه دحال اناعس ىلاعت

 | (ةئاثلاةفصلاو) ةطغتلاورتللا نمةماكلا لصأو رادثالا لظر اهيفرتم_دامراتتسال ةنج نات سلا ىبعو |
 | لون م نتفاح ةكالا ا ىرتو ىلاهت وق ءرتطت نتنللاب اطم# لفل انلعجو ىأ لذ امهائةة-وهلوق
 ]| هن فح لئاقلال رق ىنهذ عج ةفدالا وئشلا بناج فافحلا و هي نيطمخم شرعلا ل وح نيفقاو ىأ ش رغلا ا

 .رعاشلا لاق ه او 2 هو هتفح أى اوراضأ مولا

 لئابو بامءاهفاهركاذا « هرب رسقاتحؤ ناسا |

 1| لوح - او لوعم ملا دعةموهو هلو نيذاح مهتلمبكأ مج هتفهحو هنا وفاطاذاءوفس ف اشكلا بحاصلاك ||

 نأ ىهو مهموركى نقاهدلا اهرثؤرامت ةفصلاهذ- هو لاه هيهتيشغو هتدشغ هلوقكا.ن امالوعفم املا هدير ا
 ( هنمد ولا اعرز امني اناعجو( ةئااثلا ةفصل ا )رظنملا ىف نسحاضي أودو ةرملا راكم الاب ةق وفخ اهوا

 ةعستم ضرالاك1:نوكتنأ (اهينان 'و)هك اوفلاو تاوقالل ةغماسصرال اكل” ن وكت نأ (اهدأ )د وما
 هدهلثمّنا (اهئاانو) ضع نعاهضعن عطةيام اهطس و لامن اف كلذ عم و فاكالا ةدعابتمفارطالا
 "ا (ةقيارلا فسار ”لضا را اب تناكف ىرخا:5 ةرك ىف هو ىرخ ا ةعفتع تنوفا: طال هيف

 5 ار 0



١ : © © 

 ا ' | عوفرم ثيدح فلق لهل كا اوناغناوذغتسي ناو هلوقرانلا هذهل( ةيئاثلا ةفصااو) طاط غلا لؤعب [ ٌْ

 ا | هلع دقوأو هس تاك ةئاضنح رخأو لاملات ب ل دهنا هنعدهللا ىضردوعسمنب!نعو ترزلا ىدرددلا |

 1 | ةطفوأس احنوأ بهذ نم هم ذاءوث لك شفحالاو :دسعوبأ لاه لوا اوها ذه لام مث تأ ال الت ىحرانلا
 ش اللا هذه نوك: نأ ل ف ٌمنارطقلا نمي رمض هنا ىل قو عيقلا وديدصلا هنا لمقو لهم اوهف

00 

 ا
 ناوي: نأ ل مك و ةئآنمع نم سن ةمءاحاران ىلهتىلاعت لاه لهما اذهنوطعنة برشلااماوملط

 1 نم انيلءاوضيف أ نأ منع باك ىلاعت لالا ذه نوطع..ذ ديول ممسفنا ىلع هنوبصي ام اوبلطبف مهجر ح ْ

 ||| هلع بم وجرح نماوثاغتسا اذافرانلامههودجو ىدذنو نارطق نم مهلس ارمسىرخ اًهيآىف لاهو ءاملا |

 | 3 هلوقكءاز ازهتسالا لدس ىلع دو ١و لهمااكءاماون غي ىلا هت هوقو صسُتا اكمهنا دبأ لك هيىدملانارطقللا

 ذوصقم ان ال بارسشلا سب لهااكوه ىذا !ءاملاناىأ ب ارسشلا سب ىلاعت لاه مث « عمجو بر مندي ةمحت

 ٌتءاسو ىلا عن لاق مئاهظعاغلبم ماسح الا قارتس- اىف غسابي اذهوةرار_لا نب تحدت بارشلا برش

 | لامةنمل الع“ اكءامذرنوعم_معرانلا ىلهأ تال ةففرلل ا ءةسحوالزغمرانلا تءاس نول اه لاه اهدنا

 || ةلضفرلا سب ىوملا ونيطايشلاورافكلا مهفراشلااقفرامأو ام.فرْكئلْوا نو ةنما لغأ ةفص ىف ىلاسعت
 || نورخ لاهو ةنملا» ءاققرلا عطومم ءزو ةتملاله؟ءاقفرلا معن هناامراشلا قفارتلا عظوم نشب و ءالؤه

 أ عضم قفترملاوةحارت سال نوكيا ءاكر الاه هلع اك هنال أةف ص ققرملاو مسو اكشم ىأ ادفع

 الع نس !نمرحأ عبشنالانا تاحلاسلا اولعواونمانيذلاّنا ) ىلاعت هلوق» ملعأ هقلاو ةحارتسالا ٍ

 ارضخايامث نو سلب و بهذ نمرواس أن ءاسمةنولعح راهلالامت2نم رحت ن دعت انس مهل كئلوا |
 ديعوركذ الى لاعت ها ملءا (اقذت سم تنسو باوثلا معن كئارالاا ىلعاهيف نيكسم قريمماو ص دس نم |

 تاخلاسلا اواعواونمانيذلاّنا وق (ىلوالاةةلثملا) لئاسمة يالا ىفو نيم ادعوب هندر أ نيلطمملا
 / عيضنالانا 4 اوق(ةيئاثلاهلثسملا) ةرباغملا نوب فطعل اًنالناسالا رباغحلاصلا لمعلاّنا ىلء لدي '

 ١ كذا باص أ دنعو ا ان ليل هر نسل سوي اي تان رحأ|

 ١ ةبحوم ىشو ةريثك٠ هللا معن ثال طاب وهو لعفلاتاذلةلزتوملا دعو دولا ك2 ل_ه- باصتسالا

 ١ ايش والبجاولاءادأ الرخا ب اوثان يحوم دي دومعلاوركجم_ كاري الفثيدوبعل اور كشلا
 / رعاشلال وق تاحلاصاا اولعواونمانيذلان اةلوةريطت (ةفلاثلا هلثسملا ) رخآ

 يتاوللا ىج تهبل ملابرس « هليرسهتنانا ةفشللت انا

 كالو نما رثعأ عيسضتالاناو نار ارتخ لكاوا عا لا“ هلا اهلع» ازمجاو لامعاللا دبك أننا 0 |

 هنال_عاومهملا رجاللانابافن أت_مامالكَ ماو لعجت نأ كلواعم نيربخ كئارقاو عسم

 تانج مهل ئلْؤاهلوقوهو مهناكمةفص ) اهلوأ) هو>و نم ل ههْدْلا ةقدرأميلارجألا تي لاعت

 تاتج موا ئلوا ىف ءلانوكي نأز وكف ةماهالا نعةرابع ةغالا فن دعلاو راملالا مهتحت نمىكرحت ندع |
 !| فريش أو اهطسووهو ةنلا نم نيعم عض مواامساندعلانوكي نأزوحيو ةماقارادءذ هلاك ةماعلا |
 نأو ىلاعتهلاهت امد ارم ا نوكب نأ نكسمف عب __ - اهذا تان هلوقو مد .ةناعف همذ انمصق ساد قواهنك اما !آ

 1 ل 1!نوكي نأ نكيو نان هيرماةمفاخأ

 5 ىلا نيتاسبلا اين دلا ف نكح املا لضفأ تال كاذو اهتحت نم ىرحتر امال ّن ا تانللا كا:تافص نمّناأ
 يىلحلا سابلامأ رتستلا سايلاماو ىل_هعلا سايلاما ان دلا ل هأسابلنا (اهنانثو ) راهمالااهبف ىرتت |
 م-ماعوأ كل ذىلاعت هللا بملح هنا ىىعملاو بهذ نمرواسأ نم اهننولاح هتفص ىف ىلا هتلاقنإ .

 نمراوسو هب الا هده لج ال به ةنمراوسةر وسأ هنالث مهتم دا ول كح ىلع مهذب امو هكئاللا| 1
 سابلام ا وريرح اهيفمنسابلوؤاْواو ىلا عت ةوقاؤاْو ن مر اوسو هضف نمرواس. 0 اولحو ىلا عت ةوقل ةضفأأ

 .لوالاوةرخ - الا قريتساو ةرخ . الا سدنس نّمدارملاو قريّدسا و س دنس نمارضخ اباد نودادوهلوةفرتستلا 1

 ل

 ورح



 هللاءاشام تلقت تاشدذاالولو رفاكلل نمؤملا لاه كيرسشلاتيئادقف ةاواسا تبث اذاوزحملا || ٠

 10م

 ودو نآرقلا ىف ةروك "ملا ةقي رطلا ىلا عجرب (لوالا )نيهجو لمح لال دتسالا اًذه(ىناثلا ثحلا)ر ذاك

 الحر دل ارش مث ةدقطل ن نمت بارتنمْكَةلَح وقف ةداعالا ىلعر دقي نأ ب حوءادتسالا ىلعر دقامل ىلا عت هنا

 لديو سي ةروس ف ءانرك دام هريرقتو باقع بنذمللو باوث عيط ملل له نأ بجو ىتعملا اذهل كقاخاذاو ْ ْش

 رعلا» ءاطم ااكي راشد تح اونا كن ءانحلا او لاملاةثك زتغاابر ةاكلاّنال كلذو ىسفننم نا وعالاو | 0

 ىنمنام همف لص 5 هديربالام هناطلس ىف لسم < نأ عنسمال لاف دابا يصادر زيقال | :

 هيدوبعلاكقاخاماواث دعك ةازع لذ اذكه كقلخ ال هنا (ىاثلا هجولا)» ادّسالا ف ناسنالا قلخلاةزاثا

 "لالا وده عملقعلا زوجي لهذ فيلكشال لصتو لفعت ئه لاه ىأ الجر رن هع هولا اذه ىلع ٍ

 انانكل اس اكلةغللا له أ لاق( لالا ثصلا )نام همفو يرد وهاكل نمؤملا لاف غ لم هامه
 اوس اولا درت وكل نون تم دافتانونلا تهد-اف نكل نو ىلع اهتكرح تشااوةزهها!تنذغ

 8 رهقناهلوقو ناشل اريمضىب رهقاوه هلوقىفوهو ك لقااالان نكمل ىأ «ىلقا اللادا نكل ىنلقتو « هلثسو
 ترفك اهلوقلانلقا ذا مل اردت_ءااكل هل وق ل.ةنافوههل ولربما نضر عم ىف ةعقاوربللا و ًدنبملا متل |
 (فانلاش يلاو) .رضاعو رع نكل ئاغ ديزل وقتاكدحوءنمّؤم ىنكل هقانترفك اهمال لاقت هناك ْ
 نكلن قابلا ١: ارقىفد فلالا,لصولا قىب وهلا رعاخل ةياور ف عفانو حب ريضللا توةدعت و صاع نب 3

 ىا(اهدسأ) اه وجو همف لاه ةااركذ اد [ىربك رش الو نمؤملا لاقت مدح او ىندملاو فار يغب بر هللا وهأ ئ
 للملا ة رك يرأالو ” ىلع مهل امدضصربكتاالو ىلَ ااذا ريصأو ىطعأ اذاهدج افهنمالا ىغلاو رقفلا ىرأال

 ٍ ثعبلا لوضحوفكاشلاّتا ىلع لدياذهو بارتنمكقاخ ىذلا,ترفك لاه ثح ءرفك ثا اة ظ

 اذهىف لارا بو لا تر (ابهنلاثو) ءاكريشلا|

 (لوالا) ناهجوهسفو هللاءاشام هلوةلوالا نيملكحتسلانيدذ_هلوقب نأهسأف هقنادالا قال ||
 ةاوصومامنوكتن أ (فاشلاو) ناكمتنا ءاش“ ئئىأربدغتلاو افوذحمءازلانوكيو ةمطرشام نوكتنأ ْ

 لكنا ىلعا دب امامصأ حاو هلا شام سمالاهربدّمتو فو ذحم أ دمر املا ىلع لحملا 5 'ةبعوط سه

 ىلع رصوه ورفاكللا نمناميالا هللاد ارأ م هنا ىلع لدياَذ- هو عب ل هدرب ملام لكو ع ةوهللا ءدارلأ ام |

 اولاهامداسلا لعفوهاممالدإعف ىل ونامءاشام مهل ا ىعكلا باجأ از ةلزتملالوقلاطبا | ظ

 ساسقو صنلارهاظل ةفلانخنا مازتل اوهرلب لال دّسالا نءاباوج سبل ”ىبعكل اركذ ىذلا نا لسعاو هنع | ا
 صوضنا ىف سلو هللاهدارأ امالا دج وبالهنا ل ءلادصنلا اذهنال لمان ىمالا لسع ةدارالا

 تاخداذاال_هلاه نان هسنع لاغقلا باحأ اوقرفاارهظف هب ع امال دوجولا ىف لس ديال هنا ىلءلديام ا

 هأوق هلْدمو هللاءاشامناتسلا ادهىف ةدو>وا !ءامشالا,ذهناسنالا لوةكمتناءاسثام تاقكناش سب ْ

 كنك نال ةزو لل جال نروا ةلج الو هلوقوهثالمهىأ ماك م هعبارثالث نولوقبسس ْ

 لاشين امزلي لري دقتلا اذنه ىلعو هن وكت هللاءاشئت ناسا فدوجوملائشلا اذه نم دارملا تك

 اد_هو نات ملا ىف ةدهاشملا ءامسش الا, صتتخم لب لكلا ىف ماعريغ مكس اذ#هنال عقو هنئاءاش ام لك

 عفديال هياوج ىلع هنا لوقأو ”ىبعكلاو ىنابجلا هركذ امريكي نسس>لاغقلا هر كص ذ ىذلليوأتلا

 لوق ىلعاضي أ حد الفديدشلا لطلاو بوصغلا, تلص> اع رناتسلا كا ذةرامعن ال ةلزتعملا نع لاك شال ١

 ىلاعت هللا ةئيشع تاصحرامملا هذ هنادارملالوقننأالات مهللا هللا ةئيسشع عقاو ادسه لانا ةفزتعملا

 هلوش ناب رفاكلا نموا يهأ ىذلا (فاقلامالكلاو) لءلدريع نم ص الار هاظا صيصاذستناالا

 نمْوملا لاه هنإ دوصقملاو هرا دقاو هقتا ةناعامال ارومالا نم سه ىل_ءدحال ةوفال ىأ هطانالاةوقال هلوقود

 ةئيشعا مقري لكوا محانافارتعا هللا هردقام نئاكلاو هللاءا..ثام هالا كنس لو د دنع تاقالهر ناكل



 2ك

 ' 1| اتكو ناتفرعم نارك ذم هندكؤ ب ةفرعم د رغم مساالك امش نءملطتل واهلك ا تنآنيتسللا اناكىلاسحتهلؤق |
 | 1[ ىنءاس كلو ةكتثالثلالا وحالا ىففلال اءاناكر هظملا ىلا اًةمسضا اذاو ناتفرعم نائم هيدك و ب درغت منما

 | || الكيت ر مو كستخا انلكتب أ رو كت ا انلكىنءاجو كيوخ الكي تر سموذي وخ أ الكتب ارو كيو خا الك
 |. | ريشملا عملوقي مهضعبو ءايلانبصنل اورلما فو فئالاب عقرلا ىاناحسحرمملا ىلا انضا اذاو كادتخا
 ظ 00 ا لقواودرفم طفل هظفا اتاك نال اهذللا ىلءلج هاك |تتأ هوفواضبأ ةثالثلا لاوحالا ىف فلالاب

 || ةفاا) ىصقن ىأ قح ىناط لجرلا لوقي ناصةذل الظل او صقنت ل ىأ أس هنم لت لو هاوذرراسلس عملا ىلع
 || انرعتو بوةعبةءارقىفو نتنللا كالت لش ا دف ىرجع رهنلا ناكى أ ار هنلمهل الخ انرجفو ىلاعت هلوق ( ةسماملا
 | 0 نال هغلاسملا ىلعديدشتلاو دحاورمهناللصالاوهفيفذتلاو ةدد_ثمانركو نيقاسيلاةءارقىفو ةفمَم

 "||| هئمو مكل الخ اوعضو 'الو ىلاعتهلوق هنمو ام .شسو امهطسو ىأ امهلالخو راهبات نوكَف دتعر هلا
 ]|| يلاوءانلا فب مصاعأر قرم 4 ناكو ىلاصتهلوق ( ةسداسلا ةفصل )مول نيب تلد ىأ موقلا تالخ لاق
 ١ ||| ءانلا مضي نوقابلاو نيفرحلا ىف ملا نوكسوءانلا مضب ورعوبأ أرتو ةرمثو رات عبو هو نيعضوملا ف

 7 وجدل |لج جفلابوام_هريغو ةضفلاو بهذلا نملاومالا عاون أ مذلابهنا ةغالا له أرك د نيفركا ىف ميملاو

 ش ْ هدلكن ب ثراملاد_كن أو داولاو لامارملا لوةي العلا نيورع وب أ ناكيرطق لاق |

 اداووالاماورٌمادق ه٠ ارمشاعمت:أردقلو
 ةغاشلا لاهو

 ا داو نمو لام نمأ هورمثاأم 5 مهاكماوقالا كل ءاده الهم

 . ||| ءايشأ نيثنملا عم ناكى؟ةضفلاو بهذلا دهاجت نءورثك اذا ف امرت نم لاملا نم عاونأ أر هلناكو هوقو
 0[ الامكنمرثك ان أ هرراح وهو هبحاص هللا ةفهدع لاق تافدلا هذه ىلاعت هتئاركذ اا و دوقنلا نم

 ْ مالكلا ةعس ا ةروانغ او ثعبلايو هتان نامعال | ىلا ءاعدملاو ظعولاب هرو اك ناك ململاّنا ىءملاوارغنزءاو

 رفاكلا لاه ةروامم اهذ_هدنءَّنا ىلا هترك ذف ىلإ روحي نا نأ ّنظ هنا ىلاسعت لاق عجر اذ ارواح مهلوق نم
 لصاحو هعمنورغنو هنع ب ذلاءنوموةد نيذلا هياحصأو لجرا ةريشعرفنلاو ارفنزعأو الام كدمرثكا ان أ
 نعى اعتهقناربخ أف هلام ةرثك للا كلذار هظي نأ دارأ هنا هل امو هاي نموا ىل# عفرترفاكلانامالكلا
 ( نم كلام فوئصيهربخ اورو رمسلاو ةسملل ةدحوملا ةلاخلا ىلءاشأاءارأو هند لخدو لاذ ذلاخل اذه

 نوقنملا دعو تلا ةنالا ىف بصسنالو ةنج هل سل هنا دارملا انلق ةئتلا دعب ةنلسا درفا ل ىل_قناف لاملا
 لاظوهو ىلاعت لاه مامهتمادح اوالو نبا دصقي لوريغال هنسوه اين دلا ىف كلم ىذل | اذهو نوئمْؤملا
 نارةكلاىلا اهيل سوو معنلا كلب زتعا مل هنا ىلعهسنتلا دارملا ومالكلا ءانثا ف عقو صارتعاوهو هسفنل

 نطأامو لاقهنارذاكلا نءىلاعت ىح متاهعضومريغىف معنلا ك|تاعضاو ناكشعبلا ىلع هءردقل دو او

 ادب دمينالو كا الءامسشالا كل7ناب هعطق لوتالاف نيذه نيب عمم ةمئاه ةعاسلا نأ امو دي أ هذه دس نأ
 سدحلاّن ا عمادبا هذه دس نأ نظام لاه فيك اما ةماسقلا ىف كش هنا به لق ناف هل ة رسم ةريغتما منا غم

 لاف مهدووو هنامحةدمدساالا_من|دارملاانلق ةمقاب ريغ لط ا[ ةيهاذاهرساب ان دلا لاو نا ىلع ل دي
 الو ىلاعتهلوقهريظتوزيضلا ىلع هباصآناو ةيقاعو اعج رص ىأ امل ةئم اهم اري تحال ىف ر ىلا تد در نّئاو
 ىلاعتهلا ةهيشلاهذهع وقوف بسلاو اداووالام ”نيئؤالهوقو ىسعلل ه دنع ىلَّنا ىف ر ىلا تعجر
 لود» بوف توملا دعي ق ان قاقعتسالاو هاةصتسم هئوكل كل ذ ءاطع امنا هنا نط: دلا ىف لاما هاطعأ اا

 | اره ةملقلاو جار دقسالل مالارثك !ىفن ركب ناسنالا ىلع امندلا باب َمفناف يداك وال |!ةمدقملاو ءاطعلا

 ةىاطلاىلاةياكلادوعدوصةملاو اهتمنوقاملا ونيتنملا ىلا باكل ادوعدوصقملا واهمتماريشريثك باو عفان

 كَدلُخ ئذا.ترفك اهروا وهو همحاص هل لاه هلالح للاسف نمْؤملا باوج ىلا عترك ذم اها د ىولا

 ةعاسلانظأامو لاق لوتالا ناس الانا (لوالا ثءلا) نائم همقوالدر لاوس مث ةفطن نم مث بارثنم

 ةسماق
 اجا تف



 "نك

 | ورع ىأن ع حو ' غن ا نياسلا [ءارقفو ارا هجر ناكل ع رق 5 و ةءالولا غفل ىف 1
 1 ناطلسلا رسكلابو دوت 95: ةرضنلا فلاي ةيالولا فانشكلا بحاص لا نكلواولار ماكل اهت هناءالعلا نما ١

 ( نوقاملااًارقو هقول اةنال ولاكلانه ريدقتلاو عفرلامقملا هلوق قاسكلاو ورعوبأ أرق رق(اهيئانو) كالاو ْ

 أ مساعأرقو فاشقلا مضياتم صاع ناو قاسكلاو عفانوورعتوتاوزينتك نبا رق(اهتانثو) هلل ةةصّرملاب |

 1صرك ذاملىلاعتهنا(لوالا)ءوجو هذ ةتنةيالولا كلانه (ةيئاشلالشسملا) فاقلانيكست اءّةء زو ظ

 | نوكباذكه ضالاناانفرعو رفاكللا ىلع نم ؤملل تناكة دولا ةمقاعلاو ةرصنلاناانلع راين رلاةدغأ

 ةيالولا نوكدماشملا كلذ لدم فو تقولا كلذ لم ىف ىأ قمل اهتنةنالولا كل انه ل اقةرفاكو نوم لك قفا

 | تقولاو عضوملاىلاةرشا كلانع ةوقفمسبل اراغكلا رم ؟ضوفيو ادعأ لعب سيلفي .ايلوأ ىاويمش] |
 ىءلانوكد نأ لد وأتا ىف ( ىناثلا هجولاو ) هئادسعأ لالذاو هئاسلوأ ةما زكراها هللادن اني ىذلا |

 ادحأ ىب ريئلرشأ ل ىتتملابهلوق نا ىنعنرظذم حاتم لك هنلا ىيملنو هللا لوي -ةريدشلاةلابشتالال 0
 ىنعملا( تلاثلا هجولاو)اهلقي مكلذالولو ءرغك مو ؤش هللا هقاسامماعزن انه اتفرفاكلا كلذ اهيلا لسا: اةلك |

١ 

 عب مجادنعأ نممهرو دص شدو مها مث و ةرفكلا ىلع ننمؤملا»ءاماوأ مرضت هلل هي الولا "لام .

 لري و كنج نماريخ نينوي نأ ى بر ىسعنهلوقىهلوق قدر نمؤلابتازتاكلالستاعيرمب ل ١
 كلانههاوقنأ ( عبارلا هج -ولاو )ةيئاما وال ىأ امةع ريخو اداؤن رخو هل كاسم ظ ا

 ريخ وه ىلاعت لاه من هننمويلا كلما نمل وةك هن. ةيالولا ةرخ ”الارادلا كات ىفىأ ةرخالارادلا ىلا ةراشا

 اانا ةدقز هول مو دايز نات اهزشنوغأوأ ابقعريشو هنلا ًانكلاو هب نم آن ةرخ< الا ف ىأاءاون ظ

 لثممهلبرضاو) ىلاعت هوقو ةنقاعلا هع اهاكو لعق لع ةعراجنوكسو فاعلا شباب عر ظ ظ
 لك ىلءهقاناكو حا رلاهور دنا مسح صاف ضرالا تابتدي طاخت اهءامسلا ند وازن اك اندلاةاثتطلا | 1

 مّدقناعلصتم مالكلاو ا-ماقب هلقو ايدل ةراقح ىلع ل ديرخ الدم برمض ادوصقملا نا ملعأ ر ٍ
 م-هااوماءاوركفا نيذلاءال زول ىأمهل ب رضاو لاسةفنينمْوملاءارقف ىلع ني ريكتملا نيك سشملاةنضق نم ||

 تابنهناطلتخ اف“ سلا نم هانا ءاس لاقف لثملا ركذ تاسندلاةاسخلا لام نيلسملا: ارقف ىلع مهراصنأو | ظ
 مترو ثزتغاءانإ |بلعانوتأاذاق ىلاعت لاق كه هرطمم نسكت و زخم وتاسبنل كلذ وبر ذئتمحو ضرالا | ١

 هف:أتهدش هلوةهنمو تنفتلارس كح !تدنل اوه رامشهراصو ناسنل كلذ فج: ةذم كلذ عطتن اذا |

 دشن أو ديرالا تمشعو |
 فامجنوتمةكملاجرو « هعالديرللا شه ئذلا ورع 232 017
 ارد + لكىلء هنت ناكو بذاوحلارب اسىلاءارحالاكإَت تءهذوح لا هئوط كلذكتابتلاراضاذاو |

 ةراضنلاو نسما ةءاغىفالوأ رمات كادك اشيا اننتالا لاؤع وا رح ةادباواطسو هتنوالأ ل وكح |
 | نأ لقاعلل سلئشلا اذه لثموءانفا اوكالهلا ىلا ىهتنتنأىلا طاطغالا فذخأ منال لمالبلقدي زن | ا

 ّْ ا ا (لوتالا) هوجو همك ٌضرالات انهن طاتت اخهوقىفءانلاو هب جيني

 ُكِبَةْسِدو ضعبل اندضعت اطلتصو تاننل !ىوةيرطملا لوزندمء نال كل ذوءاملا اذهب _سعاوالاراس ظ ْ

 كلذطلتخاو امنا امءاملا كاذ طلتخاف (ىناشلاو ١ 8 .ٍ زلاو نسحلا هيا ىف رظنملا ىف ريصيو ضعبلانهضع | ||

 هم هيو ضرالا !تامابب : طاتخ اقريسسفنلا اذه ىلع اهفالاقح ناكو اغفر فرو ىور ىتحءاملا,تاسنلا | ٍ

 امندللاةأسحلا| هن .زنونبلاو لاملا) ىلاهتهلوق » هبحاص ةفصرام_نمدحاو لك ف وصوم ئيطلتج لك

 ءاشقنالار وضارةنالا هد رساتدلا نا ىلاعت يبان (المأريخواءا وكيردنع ريخ تاه اصل ا ت تاققابلاو | ْ

 ظ اهلا دادوصقملا واسال: [هنال . زئنبااو لاملاناىلاعتزيءاتفلاوُرا وملاو لاوزلا ىل-عةفرعشم |
 | ةنز نم ناكالكو امتال املا ةْسْز نوتمااو لاملانا وهو جاتالا سارق هنم دغع:سو لكل كلذ تحت هزيل[
 | ضار ةنالاو اضقنالاةعب د رس نيتبلاو لاسملا نا انييدباجا نا عني ضار ةالا وءاشتنالا عب رسوهقاسندلا |

 دوم هصسعا

 ١ 5؟
 و9 1 مكر



 ارو

 | هبتيوقامنابارارقا هتاالا هَ وقال تاقالهو اهبرخءاشناواهكرتءاشن اهدي اه هأ نافل فود

 | نمؤملانامث هلئانالا هديك م ىفالو هندي دعا :ودبالودإ ًايوةتنادن وع وهذاه أرب دتواستراسع ىلع

 | لقاأ ارقنماداووالام كك نم لق اانأ ىنرتنا لاةفرفنلاو لاملاب ءراْضْما نع هباحأ ناميالار فاكلا لعامل

 0 | هاب اوريخ لقا هل وقو أ دتبمانأ هرقل عج عذ ةرلاب لقا رق نمواننان”الوءغم لقاوالصفانأ لعددقف بصالا

 1 ظ ا ناوءالا ارفنزعأو ةوقفروكصأالملا رفنلاب دارما نا ىبعل ديا:وهداولا ركذ نا معاو ىفنرتلاينانث ال اوعفم

 05 | نءاريخ نيتي نأ ىر ىسعف هل انفلااندا!ىفاراصن اد اداووالام لقا ىنارتتنك :؟نا هل لود هنأ اكدالوإلاو

 ' ظ (نامملاو ايرخواناذع ىأءاعتماا ن نما اسس كنس ىلع ىلسربوةرخ الا ىفاماواسن دا! ىفاما 0

 حاجزلا لاه اهي رت مكطاوهو هيسحو هللا هز قارا دقم ىأب ابا ىنععنالطبلاو نارفغاكر دم
| ْ 

 ئ | ىهو ةنايسخ اهتم دحن اولا ارم ىأ انابسح لل. قولا دب تيسكام نايس. نامسملا ٌكلذَو نادسسح باذع

 انقاز ضرالاهسودءصاارافتاسنال اسلم اضرأن 1 :- ميصتقىأاقازاد بعص يمد قعاوصلا

 ظ | عيطتست نلف ض بالا ل فتي و ضونرىأار وغاهوام منو ألا متاقاز اهباع لج رلا قازت ثري هت ىأ

 ا 3 | تعنوهوارئاغ ىأ اروغاهامهلوق ىف ةغالا ل_هأ لاه هعضومىلا هدر ىلءر دقن الث مح ريصبف ىأاس اطل

 1 | متاونىأح وءاست لاو ثيؤااورك ذملاو عجباود_-ا ول موصوروز نالف لاسقب كر دما ظفل ىلع

 8 | هل_مأو ةملكنلاب دكالها ن نعةراسعوهوهركإ ..اولاقف نمزملا ذه هدذقامققح هلل امنه ريم :

 ناالا وق هنمو الها لكى لم «ةسا غل عىلوتساو كلم -ةذ هي طاح اذا هنالو دعا ةطامسا نم

 مهيصاف ىلا علاه مثمويلع املعةسم مهءاسا دارت دعلا مويلع ىلا نم ءدكله أ اذا هملعَق أ ههاوق هلثم ومكي طاسح |
 حسي مقو ىرخالا ىلع هيدي ىذح | قةصن هن رمسح تماغع نم ناق ةريسملاو مدنلا نع ةياكوهو هسفكب اقد

 | ىهوهلذعو اهيفموحلا هلغعو ىتااَة- للا ىف قمن أم ىلع ة ها دن اذ هلءف.اع او ىرخالا ىلع امهيدحا 1

 را ؟ورعلا هذهن ركل !شورع شور عااد دار !نوكي نأ ن كمفاهثورع ىلعةطفاس أ اهمورع ىل_ءةرواخ

 3 انا ردا ىلع تطةس هو فوةسلا شورعلا نمداربنأ نكسجو ماع نار دكا تطقس م تطتس

 2 | ادح أى رب ؛لرشأ ل ىنتملالوقيو ىلاعت لاه ئاهك الهو اهنالطب نع ياك ةظفألا هذهنا مالكتلا لصاحو
 ع | تان اف اووعالك تنسحب 'رذاكلا اذدهفا ددسأ ىبربدل رششأ الو نر هللاو هاكل لاهامل نموا نا ىعملاو

 0 نالكاذكم الاس دو دكر ش ءوشل هد تك اهاغاهلا مسه وبمالكلا اذهل -.ةنافاد- ىبريكرشأ م

 نحرلانر فكن المل ةدح او ةمأسانلا نوكينأال ولو ىلاعت لاه نينمؤملل عقب امن ا اهرثك ٠١ اليلا عاونأ

 17 ءاسالاب«اليلا صخغخ مل و هيلع هللا لص "ىبنلا لاهو نورهظياملعحراعمو ةضف نم افةسمبةودسل

 " [|/ ترو ل رشا ىلءمدندقف اد ىل ربك رشأ ل ىنتملا. لاه طفاضيأو لغمالاف لشمالا مث ءاماوالا مث
 || ارنصةنم ناك امو هنا نود نم هنورمصم ةشف هل نكس” لو هد هب لاه لف ينمو مريب نأ بج وةديحوتاا ىف
 | اضرعمناكو ان دلا لمسص ع ىف هرع قفنأ هنأ لال هتريسج تمظعامل هنا ل والا لاؤسل نعباوطاو ٠

 بيسلا اد _هلف «بلعنيدلاو ابن دإ٠ نعءنام رخل قب ةملكلاب اندلا تءايضا إف نيدلا بلط نعهرع لكىف

 "لرش مريغا دوم ناكول هلا هدا تعال ريشا | ىلع مدنامتا هنا ىفاثلا لوكا نع باودلساو هريسح تماظع

 رايماتسيلا اد_عافاثدلا بلط لحال لع دلآ نع ٌدرلاو دم-وتلا فبغراسغ اوه هيِضوطَِتملا ْ

 1 0 ل داس ل رس ف كالا لاو فادض الوتس لو ظ

 ةياعر هنالو ريكس ذيل زاج ةباكلا ىلع مدقناذأف مج هود ايلات نادمو 6 بكلاو ةزج

 (ىناشلا ثعبلا) ملا ىهو ةظفللا ىلا :دئاعةراكلانأل قوف نم ني: ثنةطوقاملا'اتلاننوقاسلاو ىءملل

 هللاود ىأ هللا نود نم هنرمصن ىل_عن وردد ةئفدا تاصح ام هناوه هللا نود نم هنؤرمدن هلوق نمدارملا ٌْ

 ريخو» قالا هلل هيالولا كلا: ىلا عت لاق مث هرمصأ» . نأ هريس غدح أر دقي الو هنرمصت ١ ىلءرداقلا هدو ىلاعت

 ظ (اهلوأ) "7 جمال دةلافلتخا نم 50 لئاسم هيفوايةءريشو الاون

 ا



07 
 ديس

 الاردن فعأق مسي لام لعف ىلهرشت ماع نب ازور عون وريثك نبا رق (لوالاثحلا ( نان هقوكاشلأ ا ا /

 . [| دازرملاناقحاو قالت عضوملا كلذ نيرو هديربىذلا عضوملاىلا اهرب ىلاعتهلالاقبنأ لاتضفردت نبأ | ا
 ؛ افصفصاءاقاهر دمق افس ىراهقش .لةؤلابخلان ءكنولثو قلعت ةوقل مدعلا ىلا اهريسي قاتلا | 0

 معا 4 /نلتاعرتارزتةرسبمتانادس تاتا وبويار ا 00

 كب رءاحوىلاعت وق ةمشا تااه(ةيئاثلا :لئلا)امامق اولا فاوص هيلع هنأ مم ا اور ذاقىلاعت لاهاك | | ١

 وتس 2 وو لا دوووم د

 دعب مهاربل هيلعاوضر ءو ناكم ىف ر ضحي ىلاعت هنا ىلعال هملعاضر ءابيلعموساحو مهلانعأ نعهمفمهلأش ظ :

 لني رذهفملا ثعدلل ني ركسملا نيكرسشملل لاق هن ادارملا لب مهملع فءلكنالو مهل ل ةعالواراغماوتلخ مهملال | ||

 اومأريغب ةاغحةارع :ىهلوأ مان ةلاك انو تمجد قار اصنالاو لاومالابنيسنموملاءارتف ىل اينادلا ظ ]

 دال ادرفانسن أبو هلوقوىملا اداووالامنيتو" ال لاهو انتا "اير فكىذلا تب رفأ ىلاعت لاقد دوو ٍ

 ؟

 ١ 00556 ار 0 ناسا

 : ايقهدرخالار ةفاشكلاسحاض شنو تاك سدقلالا سنالاهريسك تريساذا اهنال 710

 | ىلا اهنا نعل ديامةن الا طفل ف سدل لامخلا راسل مولو هل وق(ىناثلا ثضلا) لابحلا ىلارعست دانسا لاما أ

 0 ئثالو تارامعلا نمئئئاههجو ىلع قبب لهنا (اهدححأ) هوجو هريسفت فو ةز ران ضرالاى ردوا هت وق ١0 ظ ا ةمامقلا لاوح نم (ىناثلا عونلاو) انينمءابع تكفا: لاخلا تنسو هلوقلوانم الواو عاف ىرتال الإ ١

 : أ احوءاهفىرتالهوتنمدارملاو هواهرتساماهللع سل ةرهاط ةزراب تيقيفراصتماالا نم؛ شالوا

 | أنه ىهنامف نيرودقملا قوملا تفذقواهنطب فام تزربأ اهنا ةزرانا روكا نمدارملان ا (ايت ) نأ 5 | 5 1
 | اهلانثا صرالا تمن .رخأو هل اوقو تلذتو اهبفام تقلأو ىلاعت هلوق هلل دو فود ارثذ فذ نطءلاو ف

 ظ ىلاعتهتا ذأ لفراصلاو لاب اهةروتسمتناكض رالا وجو نا (اهعلانو ( اعنجتقاوز رولر

 نئلوالا نمل ارت ىأ ادحأ مهتمرداغت لف بالا مهانعج قعملاو ادح أ مهتمرداغن لمه انريشخو هلوق |

 | ىقانوغوبتا نا رع 2 ”الاونيلوالاّن الق ىلا عت ةلوةهريشظتو موءلا كلذل يه انعجوالا ادحأ نير“ الاو |

 ا ريدغلا «بموءافولا ل رتردغلا هنمو هكرتاذاهردغأوهردان لاش رعت لرداغن مل عمو مولغم مونت اقيم | ا

 قلل رمش ىلا«ةهقلارك ذا اهفلخ اهلي منال ةريدغلا,ةأرملا ةريغض تمس هنمو لورسلا هتك رئامهثال

 هوجو فصلاري_سة:ى(ىلوال /ةلكسملا) ناتلكسم همفواةص كي : ر ىلع اوضرعو لاقمهر ءةضكل ذأ

 لاغتلا لاه اضعن منهضعب بعتعال ثم نب - رخاطا نع اوانمسفتلا ىلع مهاكق لدنإض رعت هنا (اهدخأ) |

 أ دعبال (اهيئاناو) ارصصلل فصفصلا قا هنموزوربلاورو هلل ا ىلا اعجار فصلا نوكسجي نأ هتسشيو أ ا

 : ضءفاش اهضعن ركن ىتلاةيعكلاب ةطم ىلا فوفصلا لم ضودءا رو مهضعب فشنأف وةصقافلان وكيشأ |

 ا و)الافطأ ىأ الففط م 3 رةعهوقك افوذءاذص هلوقن مدار افزيدقتاا اذا |

 ىلامت وةك ذكو افص ةماشلا لهأ هلع ضرعتو ناكملا كلذ فرضح ىلاعتدنا ىلع ل ديافصاشص كلو | ْ

 ىذلا عضوملا ىف م-هفوقو لعج ىلاعت هلا هنانهنعبحأ و ناكملا كلذ فرض ىلا هت هنا ىلع ل دئانو ةثح دق ْ

 وحولا لكن مةاواملالوص> دارملا سلو: سعلوأ مك انقل ام انوقتج دل ىلاعت لاف مث مهارب نكي ملنأ | ظ

 ءاروك انلوخام عك رتوةىهلقأم <صانةلخ ام ىدارفانو_ةدحد_ةاىلاعت هلوق هريظنو ناوعأ الو | 1

 هيلا نورك: تراصنالاو لاومالاءنيسئمّوملاىلسعززعتلا عم منك ىأ ادسعوم مكل لخ نانأ معزلب |
 دوو ىلاعت لاه مح ةماقلاو ثعبلانامت دهاشو ان دا! فراصنالاو ل اومالا مكرتدقن الاف ةماسقلاو ا

 وهو سنك ادارملاو لابعشلا ىفو أن يسعلا ىفام هدي يف نانا لك باك مولا اذه ىف عضوب هنادارحلاو ب باْكلا 0

 رم نيقئاو ةثيللا هلام نم بانكلا فام نتا ىأ «سفابم نقف منعم رجلا ىرتو لانعالا فص ظ :

 ١ . هذ دس

 تهز يوستلا فوت قا نييباكشلا فرخ مالا هيل كي العا طحنا م امانا كل روهط ٌْ



 اي

1 4 

 ' ١ || انزوءرطت فدل يقيوأ هبيسب حرفي أ هيراغغب نأ لقاسع امهجقب هتاف كا ذكن اك امنا ىهيدبلا ىضتقملا نو |

 زىثلاوربك اهتناوهتتاالاهلاالو هنت دجلاو هان اه-ا:اوقامناليقالا وقأتاطاسا!تاسقاسلا فاو ىذ|

 |||١ فوهتاةفرعمىف قا ارغتسالاوهباوثلا تا م مظعأ نا هملول! قمةتو لاه نيسعب رأت زاسصريك ||

  0ظ ١

 "|| لاومالا ةرثكي ني:موملاءارقف ىلعاو رفا نيذل نيكسصربشملا كئلو أل وقداسف ىلعرهانناهرباذبهف

 : | تابقابلا ولاقفءاينغالا ن نم رافكل ايا وأ ىلع 4 رقفلا كلو ناصر عل ديامركذ م دم دالوالاو

 ْ 1 نارخو ةبشخبم ةضرقنم بتال اتار نا ليلا فيرا ءاوا يل اهب ضريسمبسا

 1 |ةرخ ”الا تاريخو ةمسحاسنندلا تاريخ تال ةعيفر ةيلاعةرخ" لا ثارشناوة وقح ةسنبتاب دلا تاريخ

 1 ضرالاو نا ئلا ونهقا ىلا نعل اوقري فت فةر وك ذملا ل: الدلانربثكي ةمسسللان هنف ةرشأ ةبلقعلاو ةملَع

 1 | ةيسحلاو ةيلقعلاتاداسعسلا عومي ناك كلذكتاك اذاو ةمسملا نم لضفأ ةلقعلا تاك ٍ ردالان انام ىف

 1 | نورمسفملاو ملعأ هللاو ةيوبندلا ةمسحلاتاداعسلان «لضفأ نوكتنأ جوف ةيورخالا تاداعسلا نه

 | نم هلل صح هللا نا مس لاه ن منا ىور لاسقف فيطا ِهجو تاملكل هذ _هربغت ىف هللا هجر ىف اغلا
 | هللاو لاه ذافنيثالث تراص ثااالا هلاالو لاق ذاق نير مشع تراص هن دداو لاهت اذاف تاّرمرسشعن اوثلا

 ظ 1 1 ا ةداعس نافرعا!! ذه لوصف ىج :ءالام لك نعاهزم» هناصس هنوك فرع دّهؤ هللا نا<سلاو اذاف هتموت
 ' | وهفىئشالام لك نعاصزتم هنوكعم هناصس قلسا نا نقأدقف هقدملا وكاد عم لاه اذاف ”هلماكة سهبو ةبل طع
 باوثلا فغاضتاش لق مرجالف ةفرعملا تاجرد فءاضت دف اكو رب لك ةضافالو ىعبْش ام لكةدافالأ دما
 ٠ سلو ىن.ذب املكلأ دبملاو هذى ثبالام لكس نء هزات ىذلا نايرقأ دف قتاالاهلاالو كلذ عم لاهت اذا
 || باوثلا تاج ردت رام مرجالفهئالث ةفرعملابتا مترا دقفد اولا الا اذكه دو-ومدوخولا ىف

 5 3 00 اهناءانعمريكا هللاو لاق ذاههثالث |

 ا | تاملاسلاتاقابلانا (ىناثلالوقلاو) ةعبرأ ب اوثلا تاجرد ثراص مرج الة عبرا ةفرعملا بتاع

 ؛لوغلا نمبطا اىلا اودهو ىلا عت لاف امك لولا نءبيطلا اها (ثتلاثلالوةلاو) سهلا تاول.لا ىه

 ظ 1[ تاحطلاصا! تام .ةاسيلاوهف هم دخو هتبعتو هللا ةفرعبلاغتشال ىلا لاعد لوقو لمع لكنا( جنارلا لوقلاو)

 1 | يزل كرام ناتاذو ل نم باترون نشل ىلاوسا لاغتشالال لد هدم

 00 وهفهناذ|ق1طاامااعتاض اءعسوالط اءالع «سلاتافتلالاو هءلاغت شالا ناكف هئاذلكلاه هناذإ نائوهف

 0 ىفيالو لوزيالء اب قب. ىذا اوه هةعاطووتسو هقلا ةفرطعم لاغتنمالا نأكمرجبال لاوزلا لب ةرالقاسلا

 2 باوثلا نمد قلعس امنا كسالف هللادجو هيدي رأ لمع ىأ لك الم أر بخو اياوث كي ردنءريسخ ىلاعت لاه مث

 'هبدضاو هللا باوث امئدلا ف لمْؤي لاسعالا كل:بحاص نال ل ضف واريخ نوكسصي ليلا نم هن قلعت امو

 ||| ادحأ م هتمرداغتلفمهانريشخوةزرابيمرالاىرتو لاب اريسنمونو ) ىلاعتهلوق « ةرختالا
 || ٍباكلا عضوو ادعوممكل لعن نلنأ معز لب :ملوأ م .انقلخ اك انوقتجدقاافصكبر ىلءاوضرعو
 | اهاصحأالا ةريبكالو ةريغصر داغي ال باكا اًذسهلام اننليواننولوقي و هسمفان# نيه ثم نيمر لا ئرتف

 || بادمن رشوامندلاةساسخ بال ىلاعت هلا لعا ( ادحأ كب رظب الوارضا- اول عاماو دوو
 نيلسملا ءارقذ ىلءاورذتفا يذلا نيكرمشملا ىلعّدرلا هتمدوصقم او لام كارب_تموهولاقف ةماسقلالاوحاب

 | نوك هنأ (اهدحأ) هوو ىلع اب -اري_بن موووهلوةا بصاثا | ىفاوفاتخاو ناوعالاولاوءالا ةرثكب

 ْ 1 رو صال انس لدم مهل برضاوهاوق ىلعافطع ل ابحاريسن مونمهلركذاوردَقتلا

 عضوملا اذهىفرعخم لوقلا نال ةىم لوأ م انقاخ مانو ةتحدقل مهل لاقي اذكو اذك ل صح لابد اريسن مون .ونو |
 ْ أ لزالاو املا رن موفالميشريدقتلنوكينأ (ثلاثلا عضو اذههف اذه م لاقي لا عم ناكذ
 رس موووهلرق (لؤالا عونلا) اعاونأ ةماسقلالاوح أن مةم'الا فرك ذ هنا لوةنف اذهتفرعاذا رهظأ

 1 1 ان



 سلع ل ل
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 انتل

 أ 1 ذوريشت نيلخاوعو ملقتلا ةعيوؤساذسهت ءابلوأ هترذو هنو ذضتفأ فوق ىابر* | هتفالا ضو انلغرذحل ا

 || ناكو باّكلا غضوورشحلا دنع ىرج امو ةماسقلا سهأ لبق نم رك ذانمل ىلا هتهنالاقفرخآ اهو ىضاَقلا
 ظ نارلاهترعدق نان عزنيذلا قاكر شنيأ مس جان ودبو نيكر رذملا ىداش هنا انهه 1 ثينأدب ربىلاسعت

 ' صرغلاكلذاام 12ه "يان و دس ودفع ناكر شل اوهتاش ا!ىلعناسنالا لمع ىدااودهسليا

 ظ ةددحم ةدئافاهنمعضوم لك ىفناالا ةريثكروسىف ا هرركدق ىلامتناكناوةصقلاءذسهو ىضاقاا لفن | ْ

 الأ لا وقأ هن الث هلدسملا هذه ىف سانللو نا نمناكنسلت اثاةنآ الاهذه ىف نيب ىلاعت هلا (ةيناثلا ةلئسسملا)

 نءهلسقنا(لوالا) هوجو هنف مهلو نا نم ةنوكىفانأإ الجت الملا ٠ نمدتوكَو وةكشالملانمهنا(لوالا) أ 1

 | ن نانا (ىناثلاو) نسا ءاكرم * هلل اوإهحو امس ةثيلسا نيب وهدد .اولغسو ىلا عت لوقا كلذ ,نوعسةكتالملا ||

 || ةنلاىلاب سنو ة_ةلانزاخ نأك هنا (ثلاشلا) نا فن واشاد مهفكاذك هكتالا اوراتتسالل انس ىم“ !

 ( كتالملا نم ىنانحلا قنولمءب نيذلا نيا نسا نم ناك هئاريبج نب دمعس نعو ىرمضدو فوك 2
 ْ لوقلاو) ريمج نب دمعس نع ماه نع ةريدسفت ىف ىذاقلا اوراوةلش زم ة:لا لهأ ةيلح ن

 (( لاق نملوة(ثتااثلالوقلا و) مهو وأو هورانن ءاوةاخ نيذلاو نيط املا مهنيذملا َن نمسا نم هنا (نأ

 ان هسدل هنأ ىل ل_علدباملصأو ةر ةملاةروس ىف اهانمكح أدق ل ءذهو غو خسف كالا نمد

 ا قامت قانا لاقيثأق قب ف الان هيل ان ةركاطاا رف لالواب رذ مهل سا ةكتالملاو

 أ لاك_ثاهرهاطف 10 وسال هدو شك ل ١ دوت مسن |

 ؛ هبر سعأ نع ءقسفتءارفلا لاق (لوالا) اهوحو هيفاورك ةبدساا اذهلف هير م نعو سيال قسافلا نال

 ١ اهجورخنةةسيونةرأفلا تمحو تجرخ أ اهرمشف نم ةبطرلا تةسف لوقت برقلاو هتعانط نع حرخ ىأ ش

 0 : هير لاهو نييانلا ناطر

 ١ ارئاوحاه دصقن ءاقساو * ارفاعروغو د ف نبوي

 ا طك نءح اجلا ىح(قاسثلا)

 ( (ثلاثلا) هير ىهأ نءقسفلاقي نأ نب ىغملا اذه لبالف ىسفلا لضحامل قباسلا حالا كا ذالول ١

 .ئ | نءءايلوأ هتيرذو هنوف ىلاهتلاهريعلا لئساو دب رقلا لثساو هلوقك هدر هير عأ نع قنف برطق لاقت |

 ماثآ قلك زماننا الكتل اذان 000 نمدودقملا (ىلوالا لش لا) لئاسم هيفوودعمكل مدهو قود

 لاق ىلاعذ هن "كف مدآنمفرشأوهنركي نأ ب حوذ مدآ لأ نم فريش أ ءلصأن ادام هيلع عقرتو

 ئ َميدَدقا لوقا ادهىف مكن امهبصةمواعو مهن فرم نيإسملا ءارقف ةف ىلء اورخهذ ا نيذلا ني رفاكتلا كئاوال |

 ١ رغاذع ةمرطألا ذك طا اه ذاه نب هءنو دة :فاكف مكاو دع سلب انا َء ملعالت مدآ ىلع هريكق فس لبانأ

 : تاسبثا (اهينانأو) سلب |تاثا (اهل واف)تامد قم تابثالالا سال مالكلا ذهن ال ةناف مالكلا ريرقت 1
 ْ هلام ىذلا لولا ادهنا(اهعيارو) مدادالوأ نيبو هني رذو سنلب انين ةوادعتابثا(اهئاابثو) سناباةيرذ

 | هللا ىلص -ىبنلا لوقبال!هتابثا ىلا لمسال ةعب رالا تام دقملا ذه لكو ستمباب همفاو دستق راغكلا كاوا[ ١

 توكاوعرعلهتاي الاهذهبنوءطاخلالوةئفاذغ تفرعادا اهبل هاج 'ىبلاى دس لها اهو |

 م مهام اماكف هلوةءام لك ىفةلوقاول.ةاه داصادن هنوك اوذرعناذكذا اوةرعاموأ اهداصاس دمت

 | ان هبوكسحاو 0 رعب ناو سلبا ةضقرلاةحاحالف ذءام>و هنعاوهتتالوق نع لسو هيلع دق ىنسدخت

 ١ باوملاو ةدئاف م-يلعاهداربا فن وكي الذ نك اهتكحاوفر هيلو ةدعب رالاتام دعا امذه لك اولهج ظ

 ريك اغا س نانا اولعوابتسع او دّةّدعاو ناكلا له نم مدآو سلبا ةصقاوعم-دقاوناكييكر شملان ا |

 "نم نءاسملا»ا اتق عممورولتأ امم مولارجاز شل ذناكةسقت مدي ياعاطرلإ اذنه ملا لعأ

0 

 -_ ويصب هدم < عي احبس معلا ل لج جب -_- ١ امهم صج هجم حبلا جميعا يو سمت 2 عسسل
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١ 24 
 022 ياا لاا ااا تشلاالاالاالل لاجل ذل ميصسصتل مص ص مصصصلا د ل نوح هيج م احلا مم

 ْ ةريغصر داغبال بالا اذهلام تاكلهلا نيبنم ةصام اهوكله ىتلا مهتكله نو دان. ان انيليوانولوة بو قلما |
 || 00 | ال وللا امي وماملا ىلا نيرا نصقملمبالا ياداسو مو اهاسبسأ الا ةريبك الوأ

 ( "|| هوقو نولعفتامنولعين يداك اساركييظف اذ مكلع ناو ىلا بعت هلوق ءريطتو باتكلاا اذهىفةر وك دم والا
 [|| ةلعفلادارملانا اي دقت ىلع ةريسبكلاا وةريغصلا ىف ثدنأتل ءان لاشداو نوامعت منكسحام ع سنتناككانا

 اند ارتاكبلا لب ةرئاغصلا نما وصضءالعلا ضعب لاق اهرمص» داهطضالااهاسسأ لا ةريبكلاوةزيغسصلا |
 ]| ادع فا اىفا رضاحاولعاماو دسوو!د-رباغماا نماو زرت افرثاكلا ىلا مهم ا اغصلا كَم

 1 0 لييالو نمسا ءاتصيفدب زربالو لعشب ملام هيلع بتكيأل ها ءانعما دج كير زاالواولعام ءارسوأ
 ا 1 ا الاءده ىفايدا لاه (ىلرالا هلكسسملا) لئاسسمب الاىف قب هريغ مرمج ا دسأ

 || وييدسإالملا (اهيناند) امااظن اكل مهتمر دص لهفريغ نم هداسع بذعءوأ هنا (اهدسأ 1 لئاسفف

 هقاخ قاداتا نال م رحريسغنم بذ_يوءاشيام لعسفي نأ هنن مسهل وفن الطب (ابهثلانأ 5) بندريغ لافطالا

 1 1 نكي دارأئ ث ”ىأ لعفاذا هنارب دقت نال عمه نعملاغلا ىنناناك ال كاذكن اكسو اذا
 (| اذهنعباوملاامأو ىادلاو لعلابةبضرامملاوهفنياؤالا نع (باوباامأ )هل لامف : دئاف لطبال هنا هلوقا
 5 اهفادكفمبام سد ولاذاعاتأ ىلع اذه لدي لودأو ن نمضي نأ هناك ام لاه ىلاعت هناوهفثلاثلا

 ١ : فيول« هنالث ىلع ةماقل ىف س انلا ساعت لاه هنأ لو هيلع هلفا ل_ص هللا ل وسر نع ( هب ةئاثلا هلكسملا)

 / ش ىعرفت لف ىد : اللا دبع ىنتلعج لوقف ىنع كل شام هللوةيو لواملاوعدسف 9 ناملسو *» بوبأو«

 : ناثلاىلاهيرمونق ىدايعن ءكلذ هعنمب لف كاما د_بءاده ناك لوقو مالسلا هيلع شسوي وعدن

 : .كئالب نم 3_ثاباذه تدلّ ادق لوةبف مالا هلع بوباباص دءالبلاب قتلغشل اه ا ذاق ىلتءاابوع ديم

 ل وقف ةعسلاو ىنغلا نمهلنا هان امعماثدلا ف كا اوي مث ىاينلا ىلا «سؤة وداع نع كلذ ميول

 فهيا قع إل بل! ميياع زمام ىدم كان ء كلا !ىقاغد لؤقم كد كدت ام تاعاذام

 /' ا ذاعم نعورانلا ىلا هع ص و وكلر دعالف بهذا نداسع نع كلذ هلغشب لف كن | "امرك هتان املس

 1 .دسجنععبدأ نعل أي تح ةماسقلام وهديعلا مدق ل وزي نإ لاهتهنا سس و هيلع هللا ىلصهقتال اوسر نع
 1 '(ةثلاثلاءلعسملا) هنلع فك هلع نعو هقفنأ ميفوهيستك .انزأن مهام نع ددانغأ قدرك عم هالعأ

 ” (| تلاقفءرعسفتى ا وفاتخلا مهناالا نياملا نيب هيلع ق فتم اذهو بوناللا فرئاكورت اغصتابثا ىلعة م الا تاد

 ا دحلا !ذهنارعاو ةماغ جاو نع واتم صقل اب ةريغصلاو هلعاف باوث ىلع هباّمع دب زيام يملا

 .ةرقبلاةروس ىن احانرك ذ دو :ردكسس ءوجول لط ا.اند_دعكلذو اءاقعواباوث بج ويل عفلا نا تدئول

 ةقفشلاو هلل ارمال يظعتلا نيعو فقتي ىوص# تاعاطلاناان دنع قا ل ريفكملاا و ايس ايرجج صبا

 || هنوكفىوقأ ناكام لكو ةريسبك_هنوك ىف مظعأ ناكه قاءال_هج هنوك ىف ىوأ ناك ام لكف هلفا قل ىلع

 مد الاو دعس ادكئالمللا لق ذاو ) ىلاعتهلوق «طيضل اوهاذهف ةمصعموابنذ هنوك ىنرغك ناكريغلامارا اَرمْذا

 سس ودع مكل مهو فود نمءاسلوأ هن رذو هنو دم هب ر ه١ نع قسفف نسا نمناك سلبا الا او دصسف

 || لوقي مونوادضع نيلض !ذكم تنك امو مهسفنأ قل الو ضرالاو تاومسل !قلخ مهم دش !امال دب نعمل اطا|
 مْخأ اونظفراتلانومرحلا ىأرواقب وم مهتبانلعجو مهلا وس لذ هوعدف معز يذلا قاكرشا ودان

 ةمدة41تانالاركذ نءدوصتملاناملعا (ىلوالا ةلآملا) لئاسم ه فو (اقرصمابنعاو دحت لو اهوعق اوم

 اًدهنيعاهركذنمدوضقم ان ' الا ءذهو نيلسملا ءارشف ىلع مما وعأو مهلاوماءاو رضا نيذهلا مولا ىلعّدرلا
 اناف نبط نم هتقلخنو ران نم ىنتقلخ لاهو همسسنو هلضاب رضع هنال مدآ ىلع ريكتامنا سلبا نال كل دو ىئغملا

 نيعب نيليسملا ءارفاولماعنزتكرمشملاءالؤهو هل عضا ولأ ف كودصنأ ف يكف بسنلاو لصالا ىف هنم ٍفرسشأ
 نو ةلزان بانا نم مهو في رشب اا نمانا عمءا ارقفلاءالؤه عم نيل تفك اولاتف تل ءاغماءذه

 5 نلاعت هنا مندا ةقيرطا يعي ىحة يرام هذه ن قع اهينتا نوه ةسقلا ءذهرتذ ىلاعتهقلاف» ارقفمهو* امنغأ
 00ا

 سمسم دمع

 يلد
 هن -]



 قركل

 مولا اوادوأامواررمض منع اوعفدي لو هنا امقوعدامىلا مهول ىأ مسهل اوس هتسي لقول هت لاق مث انع 1

 قبو نم كاهل ا قب وملا فاشكلا بحاصلاق .(لوالا) وجو هضوا.ةب وم مهتناتلعجو ىلاسعت لاك ئاعفن

 اذهربرقتودءومل او دزوم اك ار دهءنوكسسب نأزودفهرغغ هقبوأو كله اذا نقب دواعوبو قب
 هحولا

 اوسس لةءالؤهاوعد ىبعو كالا اكد ها [هنلا نود نم او دمع ا نيذلا نيك رمثملاءالؤه نا لاق, نأ :

 || ىلا ةكتالملا راصو ةندا ىسبع لخدأو مه نيكرمشملاالؤه ىلا عت هللا لدا مهن سبت لمح من مهل

مالا هيلع ىسعو ةكئالملا نيب ورافكل اكملو | نيب لصحو ةماركآ اراد نمهقئا دار ثمح
 قدوملا اذه 

 كالهاهتدشىف ىهةوادع ىعملاو ةوادع اشي وم نسا لاق (ىناثا اهب ولا) مهح ىف ىداولا كل ذ وهو || أ

 مهتلصاومانطعج ىأ هلص اوما نيبلا!ءاّرغل لاق (ثلاسثلا هجولا )الت كضغبالو اذاك كح نكيال هلوقهنمو | 2
 نيبورافكلاءالؤهنيبانلعج ىأد.عبلاخزربلاقيوملا ( عيارلاهجولا)ةءاسقلامونيفاك الهاندلاىف |

 لاق مثنانملا ىلعأ فمدو ُمهجرعق ىف ممالهدعب طرغل ىراسلا همفكل ما دم اخ زرب ىتسعوةكتالا ا ١ 1 25--ِا

 معلا ىععانههّناغلا نا (لوالا)نالوقّنالا اذهىفواهوعقاوم مخأ اونظفراناان ومرحما ىأرو ىلاعت

 مسمن نونظمف دمع ناكم نمرانل ا نورب رافكسمج ١ |ءالؤه نا ىنعملانابرةالاوهو (ىناثلاو)نيةيلاو أ

 نم عين راذالافاك اهريفزو اهاظمغت نم نوءمس ام ةذشل هله مو ريخ ا تريسغنم ةعاسا نإ :ىفاه وعقاوءأ[]
 هب وقثناك اذا هريغائشااةطلانافاهوطااخ ىأ اهوعق اوم هلوتوا ريفزواظرغتاهلاوهمم دمعي ناكم 7

 ةكئالملا نال اهريغىلا ال دعمرانلا نعاو د ل ىأافرصم اهنءاودح لو ىلاعت لاق م ةعقاوم اها لاشي ةعانت أ

 ءوئراك [ناسنال ا ناكو لملك نم سانلل نارقلا اذه ىفانننذ”رمض دقل و) ىلامتهلوق :« اهبلامهقودت |

 مهتأيو أنيلوالا ةنس مهتأت نأ الامم راورغغتسيو ىدهلا م هءاسذا اوتمٌؤينأ سانلا عنمام دالدج |

 هباوضح دما لطابلاناور فك نيذلا لداحو نيرذنمو ني رشم الا نيلسرملا لسرئاموالبق باذعا !
 9 هلاومأ راكي نيلسملاءارقف ىلعاورذتق | ةرغكللا كئلوا نا لعا (اوزهاورذنأ ام وقانااودنكا وّوطا| ٠

 هدعب لاق نيم دعَمملانيلثملا همفرك ذو هلطان مترو دساف مهلوقنا ةريثكل اهوجولاب ىلاعت نيبو مهعاستأو ا

 صال اوربركملا ىضتقي في رصتلاو قيسامىلاةراشاوهو ل ءلكنم سانللنآرقلااذهىفانفسصدقاوأ]
 ءللثمالا وةمفاشلا تانا اولا كالت عمو رثكه وجو نماهورك ذ ىتلامتبش نع باس ىلا هتهنالازذمه ]# ١٠١

 ءامشالارثك أىأال دح ءوثرثك !ناسنالا ناكو لاَقفهلطاسلا ةلداجلا نوكرتس الر افكل !ءالؤهن قب اطملا

 مبيع ءاسربنالا نا ىلعتللا دن لاو نيققحْملا ضه:لاهزيبقلا ىلعالدحهلوق باصتناو لدخلا اهنءقأتي ىتلا
 ىلع ل دي كل ذو نيفرطلا نءالا ل_هدال ةلداجنانالنيلداجم مهاوراص ىت- نيدلا ىفم_هولداج مالا

 ناشحي هيفو مهبراورفغت_ بيو ىدهلامهءاجذ ا اونموينأ سانلا عنمامو لاق م لطاندملقتلاءلوقا انا
 ىلع لدي كلذ وناعالا ىلعما دقالا نم عنعام دج و مهن أ ىلع ةلادّدب ال |ةيلزتعما تلاه (لوالا ثحلا)

 كاذناك اذا نامالادوح ولذا ضم نمؤيبال هنايرلعلا اشيا أ لاق عئاملا لص هنا لوي نمل وقدانك

 ىراستخالا لهاا نال بجواملالاو حافر فكل ىلا عادلا لوطحاضي او امئاف عئاملاناك انتا للا
 رادقءدارحلا نارهظاذ_هتيئاذاو نامألا ل وص نم عئامرفكلا ىلا نادل دوجوو لاحت عادا نو سا

 هنا تيثو مالسالا ةصص ىلع لاادلا ىلا دلاوهو ىدهلا مهءاسامن هنا ىنعملا( ىناثلا ثحلا) ةسو سلا عناوملا
 نامعالا ىلءاومدقب ليف هلثا زراذعالاو هلضاس ةيلختلا وذ وتلاو رافغتسالا نمالوناسيالا نم مهل عنامال |

 ماع وةزجأرقالبق باذعلا ه-ه.تأيوأ لاصتتسالا با ذعءوهو نيلوالا ةندس مها نأ الا ىلاسعت لاك م ظ

 ءانحأ مهنوك عم لص اوس باذعلا نم بورض ىءعلدبق عجوهواعجءايلاو فاسقلا مضبالبق ىناسكلاو
 قاشكلا باص ىورو اضيأانامع ىأءابلا عمو فاقلا ريكي: اليقنوقاسلاواناسعو هلباقم لمقو |

 اوكتلبف لاصتنتسالا ب ادع لوزن دنعالا ناسغالا ىلع نو دقيالم_منا ىدملاو البقتسم ىأ نيتي البق |

 ىلءالاناميالا ىلع نوم د قيال مهنالعاواسبت لا ةامحلا ىف مهتاسقب لاح ءالبلاو باذعلا عاونأ لصاوت نأدأ 8
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 ىف هقلخيالورغكلا دب ريال ىلاعت هنا ىلع ةفالدت الاهذ_هىف فايا لاق (ةينانلا هلمملا) عفرتلاوريكتلا
 .هاوقب مهذه وف فيكم مهماع هلق اررمض نم لقأ سدلب ارش ناكل هيلع بقاع مهيفهقشوءدارأ ولذا دعا

 | نم هلكرريضلا لب سلبا نم ةتبلاررضال بهذملا اذه ىلع, اريبك اًولع هنع هللا ىلاعتال دب نيم اظلل سني
 ىلع مهلاومأو مهما :انريرخ :ةار فكل لاقاسمنا(ةئلاثلالثملا) لسعلاو ىعادلاب ةضراعملا باول اوه :

 | هيلع هللا ىلص دم نيدالرت ىلا مهل ىادل ا نال هللا نود نمءاسلوأ هني رذو سلب | نو دْمَحمف [نيسملا ءاردف

 ااوهنعادلا اذه ىلءءانب لوقوأ لع ىلع مدقأ نم لكنا ىلع دياذ_هذبهعلا راهظاوةوذفلا وهلسو

 . || سلبابدتةموهف عفرتلاوربكتلاو رخافتلا ةرظاسنملاو لعل اراهظا ىفهض رغ ناكر منا تح سدلبال عم
 ا لدبلا سدي ىأال دب نمل اطنل سدب ىلاسعت لاق مث هنمص المن اهنا ل أنف قالت ارثكأ أهم قرغ بعص م[ةموهو

 ٠ قلخالو ضرالاو تاووسلا قاش مسهتدهش أ ام لاه من هتءاط لدي هسعاطاف هرهل ديتسا ع نأ سلب اهلا ئم

 "||| هوجو همت دوعي نم ىلا مهن ده.شأ ام هلوقىف رضلانأ ىناوغاتنا (ىل والا هلث_بملا) ناتلْثسم همفو مهسفتأ

 ا 1 .تاوعسلا ق لش ءاملو مهوةذختانيذلات دهشأ امى ءمللانا نورثكسحالا هيلا بهذ ىذااوهو (اهدحأ)

 0 هيلع ليلدلاو مهبدضتعال م هتدهشأام نعيم كسفنأ اواتق اهلوةك عب قل مسهضعب تدوم الو ضرالاو
 ||| مهاالضالان اب رمضملا عضوم رهاظلا عض موفم_هذختم تنك اموىأ اد_طعنيلضا ادم تنك امو هلوق
 ' قا سم لوران يذلارافكدلاىل تعول نا ىدنعبرقأو»و (امنانثوإلاناوعأ ىأ ادضع ةلوقو

 ادب اوه نيذلا٠الؤه نا لاه ىلاعت هن“ اكف كَنمْؤنمل“ ارقفااءالؤه كك سلكت ند درطت لنا سو هلع ١

 ىلخ مهتدهشأ ام ىلاعت هلوق لما دي لاسعل ارنب دن ىف ىلءاكرم اون اكس ام لطابلا تنعتلاو دسافلا حارتقالا
 لف قلما راسك موق مهل ةرخ "الاوان دااريب دت ىف مه, تدضتعا الو مه سفن قاخالو صرالاو تاوهسلا

 ناطلس تساهل لوقت كناف ةمظعت احا ارتقا كملع جرتقا نم نا هريظنو دسافلا حارتقالا اذه ىلءاوم دق

 ْ ريعضل انا اذيهدك ؤيوكذلاو الع مدقتملف ذ"هلث اهلا تاس ارمقال اهذه كننم لبقت ىدح ةكلمملا هب رذالودليلا

 ١ لام اعف ةوك دما الاءذ_هىفو تاروك ذملا برق أ ىلا هدوعسحم

 ||| قاخ مهتدهثأ امرت نمدارملا نو كح نأ (اهثاان' وزرافكلاكئاوا نيملاظلاندا رااوال دي نيم اظال ى د

 7١ لأ ةداعسلا لاوحأ نمل زالا ىفرلقلا هي ىرج انيلهاسرافكلاءالؤهنوكمهسفنأ قانالو ضرالاو تاوعسلا |
 7 || لزالا ىف هنو اًعشب هلا مكح نم قشلاو لزالا ىف هتداعسب هللا مكح ن نيديعبلا سها لت اكذ ةوامشلاو |

 | مه فتق لخالو ضرالاو تاوعسلا قا م هتدهشأ ام لاق "اعتدت اك لزالا لاوأ نع نولفاغتنأو
 / لالاوةءاندلابمبسفلو لاكلاوؤلعلاو ةعفرلايمكسفنالاو مكن أ مكتوف كن ةلاطاهده ملهجاذاو ١

 21 | فاشكلا بحاص لاق (ةيناثلا لئسملا) هن ممكحاعف سكعلا ىلعةرخ "الاوان دما ىف مال اراص سعر لد

 | كلج امو مجداضتعالا كل مصامو ىنعملاو سو هيلع هقلا ىلص قنا لوسر باطل او جفلاب تنك امو ْن ئرقأ|
 داضا!نوكسادضعن سما رقو لصالا ىلع نيونتاءنيلضملا اضم هملعهنلاناوضر ”ىلع أر قو مهم زن نأ |

 ظ مداغك دضاع عجنينكشبادضءو نيتمضنا دضعو داضلا نوكسو فلان ادضء رثوزععلا ىلا اهتعض لقنو

 1 ىلع راذفالا ىف هولاه ىذاالوةا!نار ردا ىلاعت هنا معا و هناعأو ءاوقا ذا هدضعنمدصرو دسار ومدخسو

 ممعزنيذلا قاكرشاودان لوي مووو لاسةفةءامقلا مول لاو ابل دوبتلا ىلا هدعن داع سدلب ايءا دق ءارشفلا

 ءاملوأو مد الاودصس !ةكتالمللانلقذاو هلوق ىلءافطعنونلادلو#:ةزجأرق (لوالاثهلا) ثاعأ هفو
 ثحل ا)ءاملاباؤرقنوقابلاوا دضعنيلضا اختم تنك امو ضرالارتاومعسلا لذ مهندهشأ امو ىفو دن

 دهشاب مولرأ ذاو ىتعملا(ثلاشلا ثصنا) او دص- ا ةكئالمالا نلقذاو هلوق ىلء افاد لوقن مويرك ذاو (ىناسلآ

 يحيل ءاك *ممنا معز نماوعدا ىأ ناكر مش ماو داع مسهاهلتالوةيذاةءامقلا مونمهتون[لاو-أو مهااو>أ

 "هن الاو ذي ىلاعنرك ديل ورهوعدف لس ا”اكرشلادارملاو كدرصو كلوش هوعدا ةدامعال مرا

 قرت جا لوفا ست ركلاك اوان اوهو ىرخأ هنآ ىف كاٍذ نيب ىلا عت هنا الا ءاكرم لا اوعدك مهم

 امع



 | تايحومعامجساو هبصنم ولعو هلعو هلعةرثك عم مال لا هملع ىدومناووهف راصنالاو لاومالاةرثكب

ي كاذو هل عضاوبو لعل باطارمض1 نا ىلاب هذ هة- ىف ماسلا فرمشلا
 ريكشلان مرسم عضاوتلا نا ىلع ل د

فهكلا ٍباصسأ ةضق ىف ةصقلاهذه عفنام و
خ نا دكمر اذكسا اولاه دويل ناوهن 

 ةصقلا هده نعد ري

 ضصقلا عم. املاءنوكي نأ ىلاعت هللا دنع ن ماس هنوكنم مزادال هثالءدد سل اذهو الفالاو "ىو وهذ

عأ نم :؟ هللا دنع ماه داص انين مال سلا هنلع ى«ومنوكن اك عئافولاو
 رضما ىلا بهذي نانماناهننا س

 ىف دودقملارب رقت ىف ةعفان ىهذ كلذ عمو اه سفن هل ةمسمةصق ةصقلا هذه نا انر كص ذانم رهظذ هنم ملعتسل

روك دملا ىنومنا ىلعءالعل ارثك أ(ةيث افلا هلك ا) نيتم دقتملا نيس ؛
 ناَرع نب ىموم وهذي الاءذهق

 بعك أ ما نب افون نا سابعنيال لاق هلاريبج نب دمعسن ءوةاروتلاب اصوةرهاظلاتازدعملا باص ٠١
 لّدقو بوقعي نب ف سو نباشيمنب ىموم بحاصوهامناو نارعنب ىبومبحاص سارضللا ناو

 ناداو مالا هرلعفسوملناك هنالعاو هللاو دع بدكس اء نب الاسقف نارعنب ىمءوم ل قاسن نكره ||

 داوامأو هتافو د_عبهدوع ىلوو ىءومب>اصوهو نون نب عون و داوو نول ميئاركا داوفاشدمو مي ارذا |

 رضالاو لعبا لعلا اذه باط ىذلاوههن اةاروتلا لهأ معزيو نارعنب ىموم لبق ةوينلا هنءاجهنا لتقاسم

 جت اودوهاروهج لوقوها دع هعم ايم نب ىدومورا دحلا ماهو مالغلا لتقو ةنمغساا قرخ ىذا اوهأ
 هيدار والا هباكف ىمومركذامىلاعت هلل اَنا لاك ةاروتلا بحاصو هاذه ىسومنا انلوقةعمص ىلءلاغتقلا |]

 هجر ةفش> ىأن م فرعلا فروهشملا ناك أمل هناك ةبب.ثا ال زاوزاسشمالا بحول ةفصب هغيرعت بجو | ْ

 ةقسحو أ لاه ل وشن نأ ل_:مءاندمقاها وسال_>-رهياندرأو مالا اد هانرت دولف نيعملا لح .رلاوه هللا ا

 هلكو هدلءةاروتلا لزنأن دعب ىلابعت هنأ ةاروتاا بح ا صري_غاده ىسوماولاق نيذلا ةكحو* ىروتردلا ظ ْ

 هثعي نأ دع ءاسبنالارباك ًارثكسحالاهاثم قف ملىبلا ةيظعلا ةرهاقلا تاز ملا همدخ حو ةطساو الب
 نضعب له م ولعلا راكصأ ف لماكتا ماعلا !نادعبال هنا 4هَنْنَع بيبحا وةدافةسالا معن كلد دع

 ىففاوفلتشا (ةثلاثلاةلملا ) مولعم فرابعتممأ اذهو هنود نم ىلا اهلعت ىف جاتكفءامسثالا

 نب دمعسنءراش,دنيورع نع ةشمع نب نامفسنعلااغقلا ىورو نوننب عشوب هنا ىل_عن وربك الاف ىمو»
 عشسوت هامفلوق» ملسو «بلع هللا لص "ىلا نع يه حس نب ىلأ نعةرب ره نأ نع ساس. نبا نع ريح ْ

 لوقلاو )رهسلا اذه ىف مالسلا هملع ىموملابح اصمناكو عشوب وخا ىموم ىتةنا ىناشا !لوةلاو نوف نبا
 || لاغقلا لاه دمع عي لاف حربأ ال هادا ىموم لاه ذاوهلوق ىف نسل! نء دع نب ورع ىور (ثااشلا
 ليلو ىتمأو ىد.ءمكس د ناوةيال لاه هنا لسو هيلع هللا لد ”ىبنلانءىور كلذ لمح ةغالاو
 ىدوم نا لق (ةعبا رلاةهلمسملا) ةاتقةمالاو ىيةدعلا نوعا وناكم ما ىلع ل دب ادهو ىنامفو ىانق

 نكس ب هلل دبع لمقف لءاو م لصف أ ىذا ن لاه ىلابعت هلق اهلكو حاولالا ىطع أل م السلا «بلع
 هيلع دحأال هنأ نظ ىو املعلا نم ىو أ مم السلا هملع ىدومنا ىرخأ هباور فرمضلتاوهو ردأ ارازح

 برضي رحل املا ىوهم ريخصل اريطلا !د 8 ىلارظنا ىهموماي لاهرحلا لجاسس وهو مال سلا هيلع لد ريس هأتاق
 نوماومالالاكرصلا نمدراةنعربطلا اذه لمح امردقنودملعلا نم تدتو أ امف تناف عفت رب مث همقهر نع
 لدن !تامواعمنأ اواعينأو اهأةباسمالهتنا تامولعمّنأ اواعي نأ بح ءاسنالا نال ةفرعضةناورلا هذه
 || اذهلو د صاهتوفوالا لعلا بتا سه نم ةبت الف نكمم هملع نزلا ناف هانم رده لكو ةمه اسم اهن وك بحي

 لقانعلا عطقي نأ دس دعبتسملا نذ ةمولعم تامدقملا هذه تناكسص اذاو ,ياءلع ىذ لكق وذو ىلاعت لاق
 قالخالا نع هتءاربةةشوءاسشالاقئاقع رفاولا هلع عممال لا هملع ىءوماعسال ىنملعأ دحأال هانا

 'كدامعىأ هير لس مال_بلا هيلع ىدوم نا لبق (ةثلانلاةياورلاو) اصلا و هتلاو بههلاك ةبمذلا
 1 مسمي و قحاب ىذ#» يذا١لاه ىذق ١ك دامجىاف لاه ىناش الو ىف ركح يىذلا لاف كلاب -أ ظ

 هزيسغ ىسوع ىهسم رش اصضُن دارملا ناكولو هملافارصنالا بجول مسالاادهقالطاف ةاروثلا باص

 هعمل
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 0 ا م 2-0 هلا مسما 5-5

 قع لمعل انعقو نم لاسم هش ىولاح ناالا ني هالا زيده لوط ىضربال لقاسعلا نالنيطرمثا انيذه أ

 باقعلابنيرذنءو ةعاطلا ىلع باودلاب ني رشم لسرلا ل_سرأامنا هنا ىلاعت نيب م نيط ريشلا نيد سع |
 ١ ضرغللطابلابةلداجب ارافحتولا نمدجوب هنأ لاو الا ءذه غمنيبو اعوام اونو ىكل ةءسمعملا ىلع

 نيبو نيبناسلا نمل ماما ةلداجلا نا اضيامل مهنولداجي اوفاكءانبن دن الا نا ىلعل دباذهو قا ضد

 لأ لهما اليسا ىلع لدي كل ذ لكو اوزهءاسنالاتاراذناو نآ رارقأا هو اتايااوذختا ماضي ىلاعت
 افوذ# للملا نمدناع !نوكيو ةلوصوم نوكص:نأ زو اورذنأامو لوةىفامنوب وتلا لافةوسقلاو

 ى.نو هته ضر عأف هي را امرك ةنيم لظأ نيه ) فات ةرق م مهراول نعم ةدصم نوكت نأزومعإ

 اودي نلف ىدهلا ىلا هسهعدتتاوارق و مماذ ىو هوهقفي نأ ةنك امهم ىلق ىلعانلعجان هادي تمدقام
 ْ نمادد# نأ دعوم ول لب باذعلا مهل لمتلاو._بك امو هذخ اود ول ةجرلاو ذروفغلا كي رو ادبأ اذا

 رافكلا نعىحا ا ىلاعت هن الالعا (ادغوممهكلهملاناعسو اولظاملم_هاكلهأ ىرقلا كان والثوم هنود
 رك دن لط أن مو هأ وق (كوالاة فصلا ) تالذهللاو ىزذلا ةيسوم اتافصلانه دعب مهةدو لطابلاب مهل دج

 00 اديتمدقام ىشرو اهنع ضرعيف تاندسلاو تان الا هلع درتن هرغكن م مظعا ملظال ىا هبرثان ثان اي

 00 كن ١لاععالا٠ سلا دعوا ”الدلا ىف لمأتلا نعدض ارعا عم

 دك (ممبؤاق ىلءانلعجانا(ةئاشثلا ةفدصلا) مدق ةالاور ةكنع لفاغتلاو لغاشتا !نامسسنلان هذارملاو

 5 ” الاءذ#هري_تفتّرمدقو اذيأ اذااو دم فوفو قا ريفلاتالا وارقو م-مناذ !ىفوهوهةفن تأ
 ظ ءاديبت مدقأم ىسنو امنع ض ”رعاق هن رتان اان امرك ذ نعم لاغأ نمو 4 اوةناس هقااو ماعن الا ةروس ف ءاهقتسالا

 دما إو ةر ريا كةمتنت الازن ؟وادريشد اناكتسأ نأ ولق ىلءا_ الع انا هوقو ردّدلاّ جم ْ

 الزاب انارعددم 000 رجااورخ الاقدار ةلا هنا ايعموالا نمّعي رفلا نيدهدحالةهنآنآرقاا ىف

 ر وغلا كيرو ىلاعت لأم غني دلقملا نم ن وضم رلاءابطعل ازيقمل «دامع ىلء هال ىلاعت هللا نهدي دش ناحماالا |
 ةغل املا فاركذامت او ةسرلا,فوصوملا ةجزلاو ذراشملا عفدىلاةراشاوهوةرفغلاغسابلازوفغلا ةجراوذ
 اماعارداف هنوكص عماهأهب امال راض ءلرت دق ىلاء«ةوهورارمذالا ل رتةرذغملا نال ةجح راافالةر غلاف

 رفغي هنا دارملا لاقي نأ نكع و لاحم هلةءاهنالام ىلءذاما نكمهلةءاممالاملرتنال هانم وهف ةجرلا لعذاما
 الج اعدكم لغأ ةذخ اوم لرتي دهشتسا متاريثك نيج احلا نم اسمهم !بيبأ | هد ةحاحالو ةحرلا وذ هنالاريثك

 || ةفامقلا مؤلاما اوهو دءوم مهل لإ لاقت مثلو هيلع هنا ىلص هللال وسر ةو ادع ىف مهطارفا عمل اهمارمغ نم
 لأو وأخ اذالأولاق» ًايلءالو اهتمالثوم هنو دن م او دج نإ فلا مايأرئاسسور دب مول ل دلاقاماو
 اوربتعيلاهيلاراشأ مهرغو 1 وأءوقو دوع نم نبأ اوالا ىرق دي راكر ةااكلتو ىلاعت لاه مث هيلا أ طاذاهملا

 كو ىءملاوريش م هاهو سان جالا فان_دءانفدو ةراشالا“ اهسأن ال ةفسص فرقلاوأ دتم كاتو :

 م هكالهالاما ما ادعوم مه. اهلانلءحو كم لهأ لط ل#ثم اولطاا ,هاكلعأ ىرقا !باأ :

 مملا خف مهكل اهيا ئرقو هتقوو ل الهالا كاهملاور دي مود كم لهالام رضاعه نءنورخأتيالامواعماتقو أ

 كلمن عاادارلاوردهموأ تودعولاومهك الح تردأ مكالمة ودكم ةحوتممالاو

 حربأ ال هانغا ىموملاع ذاو )ىلاعت هلوق * برقأ هيون ا ىلا اووكسلاتقو برضا نأ عدن كلذ عمو .

 ازواجالقاب رسرصلا ىف لس د خئاف امهتوح اسسن امهنم عهاسغلب الفابق- ىض أو أ نب .رصلا مع غلب أى 2
 توما تن ىلافةرضعلا ىلا انس وأ ذا ثمر لاه امصن ذهانر فس نمانمقا دلال ءادغات"اءانتما لاه ||

 ا.هراث 1 ىلعادتراف ناك ام كلذ لافاسعردلا فدل دس داو مرك ذأآن أن اطمشلا الا هنناسنأ امو
 بهدمالسااهماع ىمومنا ىهوةرو دك اذه ىف ىلا متت ااهركذ ةئلاث ةصقءادتنا اذهنارلعا (اههق

 أوهام ىلعنيعب هناالا هسف:ىفالقتسم ام الكناكح ناواذ.د هو لدعلا هنمرلعتيل مالا! هملعرم طلعاىلا ||

 0 ل ب و ا مع 3 00 الا اقاسلا يسلق وصقملا
 هيي ييس هيل هس« مهمسهب دم سسس



 آ؟ 20
 مي ل مس

 1 الفىل-ذ زيدلاىلا تنهال اذا را نماذك "ل2 هعض ومنا ل اقنفاناسن بلطي نكئيعماهنكسم طوع

 1 هيلا تلضو اذاني را صرع ودا عل ةيدهلابابا وهرادنع نع |

 :ركتتسإ !تارتط امهتن عمت غاب 11 انفو يدوس لوكا ةاذه ترعاذا دخت كنافتوحلاكا :باهذةقفاومأ| ْ :

 : ثرفطف ةمطم تناك اممنال هيما لسغي ناكىتفلا نا لم اضرب تاناوراهر ةط ةش.كقو تراسورصلاىلإ |

 ظ ل يةوءانملا ىف تثوو ش اعف ملاملاتوملا ىلع ءاملا حضتناف ناكملا كا ذ ىفأضو عشو نأ ىلقو تراسو

 5 وهاذهفرحلا ىلا تر فطو تنفس :كصحملا ىلا نيعلا كلن نمتار طق تاصوو ةنللا نمنيعأل انهرحفن | ا (

 ١ هد قوي يجسد 0 0 ا 0

 ْ ا 85 9 ١ 1 ومن م5 ا ين با 71 1
 ْ "1 ماظعتسا ل مالسلا هيلغىمو ءَناوهوزخآ ب اوج هيف ىدنءو نابسنلا لوص>زانف يظع عقو هدن دنع ْ

 ل_مال لءلا نا ىلع مال_سلا هملع ىسوم اهسقتئرورضلالعلا اذ_ههبحاص باق نعهتلا لازأ هسفنا]]

 نوكيتأ(لوالا) هوجو هيفقايرسرلا ىف يس ذنقاف ةوقامأ «راعانتاو بلقلا ىلع هاففسو ها ب امدنالا |

 ْ تراسوهلو ةهنموناخهذلا اود برمسلاو برس وق ماقم دمع اف هلوق مب مق[ هناالا ان رمز هلا ىف برسسر دقتلا ْ

 | الفهم فتوحلا ىرست>: 11و ق اظلاك لعبور لعءاملاءا ساكس ىلا هللانا(ىناشلا) رابتلاب|

 : اماجوابعتواريثك ايهذوروكذملا نامستلا بدسن ةرئسلا ىلا لوصولاودو نمدملادعوملا ءانفو ىدوم ىأ ازواج أ

 || ىف ةزمهلا ةرضصلا ىلا امو ذا تيأرأ ىتفلا لاهاسصن اذنه انرغس نمانشا دقلاتءادغانت آهات ىموم لاق
 ْ هناق سصانل نيب فراعتملا اوهام ىلع مالكلا اذه ءابدقو ىلصالا انعم ىلع تي رو ماهفتسالاةزده تيرا |

 هدى عقوامتيأ رآلاه هناك انيه ذك ىلث دام تنأرأ همحاصا لاق برع أ م هدحال ثدسادا

 الاه نأ امو لاهم . هملع لدي تو ملا تن ىنافهلوق نال تدأرأ لوم فذ ةرذصلا ىلا شيوأذا 0 ١

 رة واط فرط اوت وطعملا نيب عقو ٍضا رتعا هنا (لوالا ثا )١ ثحابم همقو» 51 ذانأن اطيشلا ا

 ا ”يلءااو ردعلا ىرك ىرخ ام ضارتعالا اذهعوقو ىف يدسا اوايع رحل فيلد سذةئاوت وحلا تسنىناف

 | ىلاعت هنا ىلء لدي هرك ذا ناناطشلا الا همنا نأ امو ىعكلا لاه (ىناثلاثحلا) نامسنلا اذ عوقول |
 ْ مي يس مصمم 00 ظ

 ١ اا حدس ير انافءاهلا» ل |

 : اذار ها ىف دس دخت او لمق هنأ اكفوذحمردصاةفص ادع هلوقنا(لوتالا )هونجو هيذو امعردلا ىف لد ْ

 نأ(فائناو) امهنم”لغغىلءرصأ ا ىف هسفئهاعلاوار- هيروريصو لّتكملا نم هيالةن اب هنوكهحووا. عا

 هلوقدنع مالكا ا“ مدا لتت(تلاعلإ برموش سايس ازا لاخر م1 نوكي |

 البق 3و اهاه امس نمواهآرىبلا ةسدعلا كال ن نه هدمت هنمدودقملاوابع هدعب لأق ترْكأ | ىف هلسسد تاو

 امئذلا كلذ ىدوم لافت ىأ غيتاكام تالا ى لافت لاق مىوقي راو »و ئءوه تل ةءاكش امل

 فال دا ف غل ملط“ ان لا تفدخل ىنب لس غبت هوقورضإلاعء اتاوخو بواطاا رفظلا ةرامأ هلال: 1ظذ

 ىلعز ود :دقهنأألا لعفاذهو ءامسال ا ءاماان وذ دمام !ممنال ف ذح الن أ ساسقلا ناكوهملعذ رسككلا

 عمتفذخ الث مولا ىئمنام كلوقك اهدعب نوكمىذلا نك اسااعم فذ اممالاهفد- سامقلا فعض

 ] 0 هناا موز راحو ةىأ امهران“ آى اذنراغلاف منك اسلاوباغعماشإأ تفذسعن لل

١ 

 ا
 ا

1 

 ظ
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 هدزتوأ ىدسه ىلع هلدت ةلكب يهب نآ ىسع هلع ىلا ساننلا لع تدي ىذلا لاه لءأ كداب ع ىاف لاق ىوهلا
 رضانا كنم لع لاسقف هءلع ىئال داف ئم لع وه نمل داس, عىف ناك نا مال_بلا هملع ىهوم لاسقذىدر نع
 هندقف ثمخ لكم ىفانوح نشغل اهأ هب ف فنك ن ران لاق ةرذل اد.ءلساسلا ىلعلا هيلطأ نياف لاق

 رفطو تزال ابرط_ضاو ىءوهدقرونام_.ثءاسهذف ىريخافتولس!ت دقفاذا ءاشفا لاقن انهو هذ
 ىلا عضوملا كلن عجرفرصلا ىفهعوقوبءاستف هريسخاف توما ىمومباطءادنغا ا تقوءاجاملف رصلاىلا
 "1| آو لاقف ماللا هيلع ىدوم هيلع لبق هب ودب ىدسم ل جرا ذافر صا | ىلا هسف توا ارذط يذلا عسضوملا
 ' انآ هلعأال هلقا كلع لع ىلع تنأو تنأ هلمعتال هلا ىلع لع ىلعانأ ىموماي اسقف هسفنهفرعت مالسسل! كضران

 هلل الع نم كملءو ىلع ضن ام رضحللا ناسةفءاملا فر ةذفاهنرح ىل_ءعقوف روغصعءاجة اسفل اكرام
 *املا كلذ نمروصعلا كلذ هذخا ىذلا ليلقلار دقلا كال ذة بسن لوق أر هلا نمروغصعا اذه دخ أ امرا دقم
 هاشم ةبست ىلاهتهققا تامواعم ىلا تاوواخلا عج مولعم ةيسنو هانم م ىلا هانم ةيسنركلاءام ةسلكلا
 ىلاعت هلرةامأريسفتل ىلا عسرنورومالا قئاسة<ملاسعلا هلناو ىرخالا نم نيتدب ف ١ ىدح | نياف هانم ريغىلا
 باح نأ نكعلوقأ انضرأ عطقي ل كا دكن اكول هنال لوزأ ال هامعم سل حربأال هلوق حاجزرلا لاح ربأال

 ىأدوملا ىف هلي رط نعنال_:لاز لا.ةي هع ضارءالاو هكرت نعةراسءءوشا! نءلاوزلا نان نع
 روهشملا لوقو لعفلا اذخو لمعلا اذه رتأ ال ىعع باهذااوريسا | نعل وزأ ال ىنعع حرب أ الدل اوغئاهكو

 لاق دحاو ىنع انف الو كلفن الو لازأ الو حربأ ال لو ةنبرعلاو لوزأ ال انعم حربأ ال هلوق ناروهج ا دنع

 لان اكلوزبو لاز لاز لاقي لاوزلا نملازأ ال لصأ ناك حاربلا نمحربأ المهلوق لصأ اولاهو لاغقلا
 أ وه حاربلا نال يقأ ىأ حربأ ال هلو قف لازب ةظفلل اءذه ىف لمعتسملا ناالا توعو تاي تامو مو ديو مادي ماد
 لمعلا ىلءتاسنلاو ماودلا دمي حربأالو لازأال هلوقف انوبثن وكف مدعالامدءنوكي حربأ ال هلوقف مدعلا
 نال دن مالكلاو لالا نالريلنا فذ>اساقريللا نءدبالذ لازأ ال نه؟حربأالهلوق ن ا تسحااذ الق ناف

 هيلعانأ امم حربأال ىمملا نوكتنأ لة و نيرصلا عمم غابأ ىحريسأ حربأ ال ىنعملا نوكمف هلذب اع ئه ايش

 ناكملاوهذنيرحلا عمشامأو ناكملاحربأال لوةناك غانأ ىت- هقرافأ الو هكرتأ الو باطل اورمسلا مزلأ يتعد

 0 توكسلا ىلوالافالاو لاذ ئ ميصحل اربخللاب مص ناف ني رمل ني ذه نيمعت ىلع ل ديام ظفللا ىف سالو هرمبغ

 "|| لاق ميا ارسك, عج ئرقو علا ىرحب اناكتحا ام الرضخناو ىدوم نارا! لاه ن م ساسنلا نمو هنع

 ]| هعضو .هلعأ امو لانعلا اذه لاح ىسوملعأ ناكل _بوزع هنا ثا مالكتل | لطاحو اباقأ اهيف نيبال
 "ا اليوطارهد ىضمأو أ اد اوار عاريه فنارعلا عمت ىتح ىضم لازال مالسلا هملع ى .وهلاةفهنسعب

 ىف يظعلا ءانعلاو ديدشلا بعلا لمحت ىلعه_سفن نطو هنأب ىموم نمرابخا اذهوملاعلا اذه دجأ تح
 ه4قل ةدحاو "هل سم باطا برغملا ىلا قرمدملا نمرفاشول لع | نأ ىلع هبنن: كا دو لعلا بلط لحال رف سلا
 الأ دوعي اذامىلاامهنب هلوققرمعضلاو امن عمت اغلب نا ىلا اتلطن اق ىنملاو امون عج اغلب اسأف ىل عت لاه مش كاذ

 ا عش غاب ىتدح حربأال ىنوم لوقا ةراشاا هن اكوهو ني رصلا عجم ىأ امهن عمت (لوالا) نالوقهمف
 ' || ناكىذلا همحاصو ىنوم عمتي ىذلا عضوملا غلب الف ىندملاّنا (ىناثلا ل وشلاو) هلاهام قة ىأ نب ردا

 آل هن رقيب نكس و ارضنا هنكس ناكىذلا عضوم اوع توسان ام_سن هذ عقو ىذلا عضوا اكلذّنال هدصقب

 ىلع نورسفملاو ن-سح ىنءموهوهرلاراص توا ارك 3 نأ دعب هاتف ىدوم عجر امل عملا اذه لجالو

 ىلاعت هنا ىلسءلدن تاناورلا (لوالاندلا) :ثحايم ه.فذو امهتوج امس ىلاعتلاف ثلوالا لولا

 ةمالعا.- توما بالقا ىلع ىلا عت هنأ الا ني رحلا عت هعضوم لاعلا ادهن مال_سلا هيلع ىسومل نب
 ل يم هس

 9” . سا و 1 ق.م وق

 ىلع

 | ا( | ىدتست ة رشم باغي رصلا عجب غلب 5 قع هفوقتالف مالكل ام ورغس لاس تناك اهتالف لابل ام[ هلع

 1١ || لايقو قرشملا ىلزامممورلاو سراف ىرحي قلموهو مالسلا امملعرضملاءاقلب وسوم هسبف دعو ىذلا

 7 1| كاعتهلوقى ظفالااذهى انماكتدقو ةنسنونامت بةحلا لدقوالب وطانامزرسأ ىأامة- ىضمأو |



 نيرحل

 011 نوكينأاماو لطو بدكريغ ندالاصا حاير امن نوكي نأ اماف نيمسقلا ني ذه لحاو ليز ومتتاوحلا

 | ةذللاو ل الاانر وص لاشم بلطو بسكر يغ نم لةعلاو سنلا ف له ىهفا رظنلا مولعلا امأ امسك
 ظ امو نينثالا فدند اولا ناو ناعفترالو ناعمال تاث :الاو ىلا نانانقي دصتلثمو مدغلاو دوحولاو

 08 ىلاههءلصو قدرط نمدنال لي ءادا سفنل ارهود ىف" هلصاح نو تحس: ال ىلا هذ ةسسكلا مولولا

 || ماعلا كا بك رناسنالا تلكشن نا (امهدحأ) نيمسق ىلع قدرطلا [ذ هو مولغلا كل: ْثاستك ا

 [ركفتل اورظنلا ىعملاوهقد رطلااذ_هوتالوهملا مالعت_باىلا اهبكرتي لصوتي تح ةيرافتلا ةيهيدبلا ٍ

 أ دهحلاءالا "بال ىذلا ني رطل اوه مولعل لمحت نم عونلا اذ هو لال دتسالاو ىورتلاو لمأتلاوريدتلاو ظ هلا
 ْ ( ةسملاى رقلاربست نأ ف ثا د هاجاو تاضاب رلاةطساونناسنالا سنا (ىلاشلاعوتلاو) بلطااو | د "0

 ظ | تلدحو لّمعل ارهوح ىف ةمهلالاراونالا تقرششاو ل ةعلا ةوقلا تيوق تفعضاذاف ةفيعض ةيلاسلناو | ١ 1 ا

 ص ة.ئدللا مولعلاب ى .مملاوهاذةو لمأتلاو رك ملا ىف بلطو ىعسةطساوريغنم مولعلا تلكو فرامل | ماا |

 ةشارو ةقرشم اسفن سغنل | نوكتد#ةذ ةصانلابة فام هقطانلا سةئاارهاوس لوةنذ اذه تفرعاذا| ل

 دادعتسسالا:ديدشادباتناكمرحالف :مئاعسملا عزاونلاو ةءئث دبا !بذاوملاب قلعتلا لءاقتي ءاعتبولا| 1
 لمس ىلع راونالا ل: بيغ لاع ندا ياء تضاف مرجالف ةس.واالاراونالاو ةسدشلااءالخلا لورق وقاأ]

 انلعاندل نم ءانلعوان دنع نم ةسجزهاننت !هلوق نمدارااوهو ىندللال_ءلانداراااوهاذهو ماقلاو لكلا ْ

 ليست اكمال ىتلاةديلبلاةهقانلا سقنلا ىهفرصنعلا قارشاورهولاءاهص ىف تغلبام ىتاا سفنل اامأو |||
 ىناشلا م ةلاىلا ةمسسنلاب لوالا مسقلاو هلعتو هىلعت ىف لاح ىرش اطسودمعالامول_ءلاو فراعملا| |

 ماتعالا حو راكد جمل هلاكو ةئزملاءاوضالا ىلا ةيسنلاب ستلاكصإا |[
 ارمسا هءارووذخأملا اذه ىلع لملق هسنتاذ.هف ةنث ةرطاحاورالاىلاة بسناب | ١
 ةلتسلا) 0 و اد_ثرتاءام ىلعتنا ىلع كعمتا له ىسوم 4 لاق ىلاعت لاق م باكلا] |

 ءارلا مضب امن منع هققا يقر نساء نأ نءوني_كلاوءارلا فب !د_ٌدربوقعيو ورعوأأ أ ارق (قوالا

 داشرو د شر لاش كد او وعم ف تا ءا هو لاغقل !لاه نيشلا نيك توءارلا مضد نوقاسلاو نيسشلاو |

 اذاالعىأ 1 دشر هلوقو مدعو مدعو ليو لو لغو لغشو مكسو مقس لاس اكر كت نوركد لثم |

 ام ىأرضللا ىلااءجاردشرلانوك.نأ ( امهد-أ) نيهجو له<ادشرهوق لاقل لاق درا
 | ىقدتشرتو ىناعتنا ىل_ءينحلانوكسعيو ىبوم ىلا ذعجري ربنا (فاثلاو) هيلدشراو ا

 0 نم ةريثك اعاونأ ار ماللا هملع ىموم نا ىلع لدتا . الاةذه نأ لعا (ةيناشلاةلعسملا) تقابل ٠ْ ١
 (اهيناناو) كلعسا لذ لاه هده هلع لا اا خدحال) رشا نم لعتب داراامدنعفطالاو بدلا |

 ةهطع ةغلااذدو كلاسست ىسغن لعجا نأ ىل نذ أ انل_هلاه هناق ةمعبتلاءدل- هتايثا ىف َندأَمس انا ا

 (اهعبارو) للاب هذاتسا ىلعو لوملاب هسفن ىلء هلرارقأ اذهو ىلعت نا ىلءلاق هلا (اهنلامو) عضاوتلاف | ا

 لوقي هن اكعضاو:لابرهثماضبأ اذهو هللا هلع ام ضعب ميلعت هنم يلطف ضيعبتلا نم ةغمصو تاعاسضلاق هنا |
 أ رعقفلا باطباك .كابع ءاّزح ا نم | ءح ىيطعت نا كتم بالطالب كلل لعل !ىفانو اسم اعدت نا كنم باطا الإ |

 للعلا كلذ هلع هتلانأب فارتعاث اعامم وقنا (اهسماخو) هلام“ ءانوسا نماءزحج هسيلاعف دينا ىغلا نم

 ةءاوغلا تاسحل 1 م< لولىذلا ا ا دوووم هلوقنا(اهسداسو) ؛
 راعش ا هنو هب هللا هل ءاعام لع هلم اعد نأ هئم بلط هنأ انعم تلعا.م ىلعت هلوق ن'(اهعباسو) لالضلاو |

 درعانا.ةمالاًذهلو يلعتا اذه كال لاتقل است نبش ملعتلااذهدنع" ىلع كم اعنا ثوكب هلام |[ ١

 رغلا كلذ العت هنوك لجالريغلا لعف لثمب نامتالا ن ءةزام ءهعباتملاْ- ا (اهنمانأو ) افرح هزم تاعت نم ْ

 1 ماها هتان ركب الف ةماكللا هذه نورك ثءاوناك انا .ةا قاكنيذلاد ويملاف هلناالاهلا ال انلق اذا اناف ظ

 1 يس تاماعااوا اوةنامنا لباه را الجال ةماكلا ذه ل وقنالانال ةماكلا هدف 2 دف[
 ا



 يك

 ردصمنوكي نأ (ىناشلاو )مهران ”!نيصدةمامه ران[ ىلعاعسر ىأ لاما عضوه فرده هنا (امهدحأ)

 نءازواجتاممماافرع ءاملامهنا مالكا لصاسو اسمهرا“ 1ىلعاهتقافءانعمنالامهران' ؟ىعاذةراف هلو
 ظ ماد ا دابعن ءادعادجود) ىلابعت هلوقرلعأ هقاو هملا اداعو اعبر لا بعل كل ذ همف نكسي ىذلا عضوملا

 عسطتست نا كن لاق ادشر تلعامم ىناعتنأ ىلع لع ا له ىسومهل لاه لعاب دإ نمانلعوان دنع نم ةدحر
 ىدعساناف لاها مأكل ىدعأ الوارباصهلناءاشن ا ىف دهس لاه اريخ هب طع ملام ىلءريصتفيكو ا ره ىجم ١
 1 اديعادجوفهلوق (ىلوالا ةلمسملا) لئاسسم ةياالايف (ارك ذهئملل ثدحأ تو نع ىئاآستالق |

 اودتح اواس ناك علا كل ذنانورثك الا لاق (لؤالاثصلا ) ناث# «فانذا.ءنم'
 ٍ 3 وبهسلعا

 كب رةجر نوعسقب مه ىلا عت هلوق لل دبةوينلا ىح ةجرل اوان دع نم ةوسر هاذنت قاف قاشتدنا ( لوالا)

 لوش. نأ لئاةاو5 قمنلاةجسرلا هذه نم دارملاو كير نم ةج رالاٍباّكلا كلا قلن نأ وجرت تاك ام ولاقو

 | هو العنا نم هاناعو ىلاعت هلوق (ةب املا ةحغا) ةوبن ةحر لكتوكينأ مزلرالاما ةمسر وبذل اناا

 |نوكينأ بجورشلا ةطساوبال هنا هلع نم لكو دش ىهداشر االو لعم يلعت ةطساوبال هلعىلاعت هنأ دع
 | قادم ادن الست ةيرورسلا ماعلا تال نمش لالادتسالا اذهوهلثا ٠ نم ىسؤولاب رومالا لعبا ظ

 | غيشالا ىبنلاو ىنإعن نأ ىلع كمرتا لهلاعت مالسا هملع ىمومنا يول ةومدلا لعل دءال كلذو ّْ

 ريغ قامأ امراص اهراشعان ىلا مولعلا ىف ىلا ريغ عبتيال «ىبنلاّنال فعضاضبأ اذهو ميلعتلا ف ىنلاريغ

 هب طخ ملام لعربصت فركو هل لاق ثخ وم ىلع عذ مضرتلارهظا دمعلا كلذ نا ( ةعبا 0 ذا مواعلا نإ: ظ

 ناك ماعلا كلذ لسع لدي كاذ لكدا م كلى مع اللات ع هلعضاوتلار ظأ هناف ىمومامأو اريخا ٍْإ

 | قوفىنلاريغنوكي نأز و هنال فيعضاضيأ ادهو ىنا!قوفنوكيالا دن نوكتحي ال نمو ىمومقوف

 | ىموم لاسرافانلقريفتنلا بجو هلال اولاقنافزو يال كلذ نا لق لفا هلع هوب: فقوتتال مولع ىلا

 ريفنتلا بعوالا ذهنا اولاه نافريقنتلا بح ولةطساورمغب هعلكتو ةاروتلا هيلع هللالإ ازا دعب هنم ملعتل ىلا

 ىرعأ نع هتلعذامو ةصقلاءانثأ ىف هلوقبهن وس : ىلع مصالا تح ا (ةسماسشلا ةحلا )هو رك ذامة لوقلااذكف
و ف.عض لءلد اضيأ اذهو ةوبنلا ىلع ل ديوهو هلأ وب هتلعقمانعمو

 | ىورام (ةسداسلا ةخلا)رهاظ هفعض

 ىسوم لاةفلدش ارسا ىيىتان مالا !كءلعول اقف كيلع مالا لافته سلا لصواسأ مالسلاهملع ىسوهّنا

 نوكيال ىءولاو ىسولاب كلذ فرعامنا هنا ىلع لدي اذهو اولا ىلا كاذعب ىذلا لاق اذه كفّرع نم مال ل هيلع

 لاف (ىناثلا ثلا ) تاماهاالاو تاماركلا باننمكاةنوك,نأزودمال ل وقد نأ لئاشلو ةوشلا عمالا
 لاقت عضوملا كل ذرضخل اال افقوم فةدال ناك هنالرضمللاب ىعم غااولاتور ضان اوهدبعلا كلذ نا نورثك الا ١

 دازرعج كا ذمسناغ لبا رسائب نم مالسلا هملع ىموم دعب ثءدام ارضا نا ةءاورلا ترهظذق ىفاملا

 امه'نوك نأ ب <هناثدث دةورضاناوهدنعلا ذه نوكي نأ ردع: فاذا وريظلتا وهدبعلا اذهنوكي

 أهدهىفةروك ذملا ظافلالان اان دقانال ءارول!بحاص ى دس وعال انذلع 1 هلا نوكأ لكك ءاذهذ
 | نمانأت ىلع أريضلن !نوكنأالا أ عضاوتل ارهظب ىمومنأكو ىموم ىلع عف ةرثد ناكل نا ىلع لدت تان , الا

 ١ نم ناك هناانلق نا لم ارسا ىنبنم ناك اموأ لمد ارا قي نم نامنا نلاقي نام ارضا نالز انك ونوعا
 | انهم لسر نوعرفل لأق هنا مالسسلا هلع ىبوم نع ةناكح ىلاعتهلونقل ىموم 2 نم ناكل بنها رمسأ ىئ
 1 لضفنوكب نأ زج ل لم: ارمسا ىفإ نم ناك ام هنا الق ناو <ىبنلا نمالاح العانوكتال ةءالاو ل.ئارسس يس

 ]| نا لوب نملوةكوق:تاملكلاهذهو نيملاعلا ىلع م ولو ل.ئارمسا ىتل قاموا قيوم نم

 ,مولعلا كانتا ديغياداءاندازمءاناعو هلوق (ةيئاشلا لئلا ةاروتلا بحاص م ومرغاذده ىنءوم

 أ ةمدللا مولغلاتافثاكملاقب رطل صابملا مولع ااوعس ةسضوصلاو ةطساو رعت ن نم هلل ادخع نم هدنع تاصح

 ل اوقننابابلا ادهىف مالك |قمقحت ل وقأو ةندللا مواعلا تاسثاىفتلاسر تملا ازغلا دماحوب أشنو
 | خالد !نيدجتلاوعو كش دبلع كمن نااماخ قن اقل ا نمةقرقح هيوةتدرومالاب ماسه كرد اد

 هين .١> وس مدس“

 رهو



 رسب هع سا

 ْ ان« ريا لاغلب: ل قوتي نا ناسنالا راض ندزاايايرك ذقت 0١ اشر 1 ُش ٍ ١

 00 ب ممم ياعين ماب 9 يو و نو :١ را 3 ةيوساسا 0

 دا دعس نيس ع بيسو نويدالا ميييبو ميسم 8 اى ل 27

 ركنملا مالا كلذدها كامل السلا هملع ىس ومنا (ىناثلاثصلا) ةنمغسلاءذهلهأ تنأقرغتلريدقتلاو | |0
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 ىنءو اه هدحأب بنكحااق املا مزافرخ الا بذك/نياوّلا نيّده نم دجاو لكو |سعأ كال ىصعاالد | 1
 || ارض عم عيطة لت نا كنادل رقلم< نأ ب اواو مالسلامهلاع* اينتالا نع بذكلا رودص مزليفني ريدقتلا ْ

 الا كشلا دمفتاذك ناك ةظ ةا(ةيئاثلاةلثملا) هو زك ذام مزاي الف ريدقتلا | ذهىلءعو ىلغالارثك الا ىلع

 0 ا كشلاعوقو ىضتقباذهوارباص فوكهتناءا ثنا ارباص ف دس ءانعم ارراص هقلاءاش نا ىندصتس لو. 0

 | هلا نا ىضَتَعي اذ_هف بجاو فقوتلا ماقم ىفربدا !ناك شالو ال مأ ارباص هنوكسح دير, له هانا ىف ظ
 هديربال هنا عمئئشلاب ماي دق ىلا عت هلا ناانلو قدك ىلع لدي اذهو هلع هدجو مذيع | نمدي ربالدق ىلاعت |

 ٍ (ةئلاشلا هلكملا)لطاب ءلامالكل | اذهرك ذىف بدا”ىأف د_فذناو بولطملا تدن دق هانعذ مض

 ةذه ةلالدب ص اعهنرومأملا كرا نال بوح ولا دمؤي ضالا هانا قعلدبا سأ كن ىمسأ لا ٠ اوفا

 ناىل_ءل دي اذهو م وبران هل ناف ةلوسرو هللا صعب نموىلانعت هلوةل باقعلا قمت ىضاسعل او الا "1

 طع ملام ىلءريصتفيكو مالسلا هيلع ىسوارمضللا لوق (ةعبارلا ”هلثسملا) بوجحولا دفي ىضالا رداع ْ

 ديدش عضاولا صأ كل ىصعأ الو ارباص هللا اشناىن دمت سهل ىسوم لوةوربخناو لعل هلق ىلا همسسن ارب هن 1
 || ىضقان عضاوتل ار اهظا لغتملا لع بجاولا نا ىلع لدي كلذ لثو ديدثل ا عض اوتلاو ماننلا لمتلر اهظاوأ ظ

 هَ لاما ولافردكاىلا ادار اواعفت هدفي ام ملعتملا ىلع ظملغتلا فنا ىأر نافل امو تاءاسغلا | ْ
 نء ل ًاستالف ى تعنت !ناف لاق ميلعتلا نم هعنبئالذو ةودتلاورورغلا ىفلعتملا قون هنعتوكسلانافأ
 اا كلتا دسسشملاانان وك أ ّتةهح و لءتالامم مءارتانعىف ريصستال ىأ اركذ هنم ل ثدحا تح |
 عمتلقثم ىناًاسثال هنع ىورو ايريسغينونلاةد3 م ماللا دكر نا قالذ ص اعنا: ءارقىفوهيلرابشاو ظ

 ىحاقلطناف) ىلاعت هلوق « داو ىنمملاو ةةمفخ نأ تالئيقاسلا ةءارقىفؤ مذانةءازق ىهوءاسلا |

 ىممعيطتست نا كنا لقأ ملأ لاف ! سها[ بت تئج دقلاهلهأ قرغنل اهتقرشا لاه اهقرخ ةنمف فاكر اذأ |
 يديد و 556 0

 و د ا

| 

 اةينادفرللا رخل نوقابلاو لهالا ىلا رغل ا داثسا لات رغمأ ”ىءا كلاوةز أرق ا

 مالا مهملعءام ءاسا الا ةمدع ىف نوذعاطلا خحاو لاه املاه عملا اذهل مدقتملا طرمشلا ىبسنرهاظلا ب سححم | ا

 لأ مالسلاهنلع ىم وم لاق مءايبأ الا نم ناك ملاعلا كل ذ نا لل دلا,تنث هنا( لوقالا) نيهجونمدن الاهذمب |
 ناو ىنلا كلذ نع يظعاا ِت'ذلارودص ىلع كلذ ل دلوقلا اذه ىف ىد وم قدص نافاهلهأ قرغتلاهتقرخأ
 ترجو ملاعلا كل ذ ىلع ضرتعي ال نا م 0 وم نع نذكلارو دص ىنع ل د بدك
 هياعى-ومدهاشامل هنا (لوالا نءباوذاو) بن دكلذودوهعلإ كل:فلاخ هنامت كلذ: دكؤملا دوهعلا |
 ةشاآةالزإ ,اميبق لعف هنأ همف دقتعأ هنا لجالال مالكلا اذه لاه ةداعلا. نع حراما ىعالاهنممالسلا | أ

 مظعاذا الا ىهأ لاقي سها هنا هببس فرعنال ىذلا بل ىذلا يف لا-ةي دقو ه.دسو هوو ىلع هتينأ |
 ماعلا كلذ نع كح ىلاعت هنا مث نامسنلا ىلع» ان لعذ هنا(ىناشلا نعو) « ءآ. ءا.هدوصهأد « رعاشلالاهو |

 1 مالسلا هيلع ىمومرذتعا ! ذه دنعفاريص جم عيطت نا كنا لقأ لأ لاغنا لعدنر و طرمشلا قلاش ا

 ْ ارسع ىصأ نم ىتهرتالوء وشن ن قمانلا ىلعةدخاؤمالو هتلصو سن د هنادارا تىنا جى دخاؤتالهوق

 ”ىكسعرمسعتالو عي هانا هعاست أوه ارسسع ىرعأ نم ىنثغنالو ىأ ءايا هقهراو هس غاذا هقهرل اع |!

 ْ م لا ىلاعت هلوق #23 ندمذنا رسع قركو ةشفانملا كروءاشخالا اح دسم



 ءيعمد
 220020 ٠ 2992-2-2 ىس هى >لى ى ت25 ب

 أ ايفاقرلسو هيلع هقلا ىلض هنا لوسر لعف ةقفاوم ىلع سهلا تاولصلا هذان اذا امأاهر هذ
 أ وديدعمقالسدقلوسراناولسلاءذه لعن فنيباتماكرجالابنأمالسا هيلع لالا هانت 0

 اذامسالا كلذنوكد ره ذاتسالا كا لاعفا لثع أب هنا ىلع لديك عت [لههلوقلوةنفاذهتن اذا

 | (اوعساتوو ضارتمااوةعزانلالرتوملستلا سالا لأ سلع بييرعلانا لسع لدياذهدامايآ

 1 1: تن ' هنأ (اهرمثاعو) ئءدودئشد ددةمريغرومالا عجب ىف اقلطم هتعباتمبلط ىلع ديك ء«.تأ هلوقتا

 || هتالكىذلا ل رلاوهوتار وتلا باص ىموموه هناو لءارسسا ب ىبت هناالؤأ فرعرضا !نارابخالا
 | ةعفرلا بصانملا هذه عم مالا هيلع هنا ة ةرهابلا ةرهاسقلا تاز وتملاب هصخو ةطساوريسغ نه لجوزع
 0 امن !مالسلا هملع هنوك ىلع ديكاذو عضا وتلا نم ةريثكلا عاونالاهذهم اة رمثلا ةيسلابعلا تامردلاو

 مولعل هه ةطاحا تناك ءلكح نال ه.قئاللاوهاذهو ةغلاسملا عاونأ مظعان للا بلط ىف
 | ناكرثك أ

 1 ىدانل او) داو لك ؟للعلا بايزال يطعن نإكو دع ثأاها هبلط ناكفرثك ا ةداع بااو ةءبمأا نماهف امبهلع

 1 | ةمدخلايءادتب اهتءاذهو هلعين اان" بلط مئالوأ هلاعمت هنوكت دث أف ىلعت نا ىلع ءمتأ له لاو هن ا( رمشع
 3 ظ ةعب انملا كلت ىلع بلطر لف نعت نا ىلع كعبتآ له لاه هنا (رمشءىناثااو) ميلعتلا هنمباط ةيئاثلا ة.ترم ا فغ
 0 1 ىلاعت هنا للعلا باطالا ىل ضر غالو هاذاو ىلا اةعباتلا هذه ىلع كلنم باطأ ال لاق هن "اك اسش ميلعملا ىلع

 07 'هلكسللا) لئاسم هيفو اربخ هب طحت ملام ىلعربصت ففدكو اريص عم عسط_ست نإ كنا لاق هنارم ك0 نع ىح

 1 ريرغتلادوعت لو لاسقلاو ىليتلا سراع لو ملعل انس ئه دمع سدأ ل_عنم نيعسق ىلع ملعتملا نا لعا (ىلوالا

 "1| لكأاناناطل نادي رب هنا مث ضاارتعالاو لال دّرسالا سراامو ةريثكلا مولعلا لصح ملعتمو ضارتعالاو

 ٠ ٍ / امالكع مت وأ أب اشئارادا هنال كلذو ديدش قاشىناثلا ميقلاادهيفلمو ا ولاكلا ماعلا ةحرد خللا هنس ْ

 ْش ليقلا فلأ هنأ ل جال لعتملا اذهفاناوص قس ةقرقلا ىف ناكمتأإلا اركح:ءرهاظاا يس كاذ ناك اعرف 0

 ١ .[|أ ىلع مدقي ئايسو هتقيقحو «ريم ىلع قبال هلاكمدع لجالو ءرهاظبر غي لا دحلاو مالكل ا دوعتو لاستاو
 ا | ةعقاؤلا ده لثم قغن م ادافرصتملا لماكللا ذاتسالا ىلعهعاع+ لقد امتكلذوةلداحلاو صايم لاو عاملا

 08 نانا ةوةيرضألاهملاراسشاىذلاو هادهو ةديدشلا ةحارحسلاو ةّماشلا: رفذلا تصح هئالثو نتي

 00 ضارتعالاو لال دةءالاو لاطبالاو تانبئالادوءتو مالكجلا نأ هناىلا ةرايشا اريص ىهم عبط ست
 | ىتم هناانرك ذدقو ىداك» ءاينمال ا قث اة ملاعربغ هنو كس ىلا ةراشا اربخ هب طحت لام ىلءريصت فمكو ةلوقو

 001 لوض»-و ةهار كلاود رذنلا ىلا ةرخالاب مالا ىهتناو ميلعتلارمسءو تو كج لا بعص نا مالا لص

 0( ةعاطتسالا نا ىلءاريص عم عبسط:نلكناهلوقب ان اصتأ تح حا (ةئاثلاةلثسملا) رفانتلاو عطاقتلا

 تاك لعفا! لود لمق”هل_صاح :ل_ءفقلا ىلع ةعاطة يالا تناك ولا ولاه لعفلا ىل..ق ل_ههال

 7 ا هم سطس ناكباةرقربس نأ مداغربسإا ل ود لبق مال بلا هلع ىموملةل صاح ريصأ ! ىلع ةعاطت_بالا

 ]| لوقلا اذه نم دارملانأ هنع انما باج لعفا !لبةدجواال ةءاطتسال انا اناع كلذ لط اأو انذك اريص

 ناكاذا سلاح ناوانالف ىرينا عسات ...الانن الف نا فرعل ىف لاقي هعمطت يال هنأ الرمصلا هملع لب هلأ

 . لأ ادههلاقيفعامسالا هيلع قشي ناكىأ مهلا نوعيطتسسييا وناك امىلاعت وق هريطتو كل ذ هملع لي
 : با.الا ركض ذىذا!لالدتسالا|اذهدك رام لوقا وزوجالهئاو لد درغن مرهاطلا علو دع

 :ّ هتقيق» ىلع ناسنالا فقيملام ىلءريسصلا لوصح دع.دسا اريخ هب طخت لام ىلعربسمت فيكو ىلا عت هل ق

 ككل اكل ذكناكولو لعل! كا ذ لوصح لبق ةهلصاس لعل ا ىلع ةردقلا تناكحل لعل لبق ةعاطتسالا تناكولو

 الو لعفلا كلذ ىلع همادقا هنمدعبب الل عنلا ىلعر داسقلا نأ الادع سم لعلاكلد مدع دنعريمل !لوصح

 | فد لاف هنا ىدوم نعىلاعت هنا ىكح مث لعفلا لبق ل_هحتال ةءاطة سال ان! انلع د اع.:ساب هللا مكح
 [|| ءايبنالا هللا ةمصعىف نوّعاطلا تا (ىلوالا هلع لا) لئاسم همفو !ىهأ كل ىصعأ الو ارباههتناءاسثن ا

 1 ا [نباص هللا" ثنا ىف دعس ىو لاو اريص ىجم عسطة ست نل كنا ىس ةيدياد اولاةفةن* الاه دهم

 "بع حم 1 مهمه شس معمل معجم همام

 نىدع االو 7

 تت



 ؟عبضا

 مال [وقكددك اتللنوكيدقريركتلا نا با وما اومهنمامعطتسا لو |
 ْ حءادوالا عطقم با ارغلانأك امهئاد بع .ةادغبارغلا ثمل |

 ظ يسوم نمزو ف دكر ؟تمريغرمأ كل ذو بو دنملل ل رتاهكرتف ثامودنملا نم ةفايضلا نا (ثلاثل ا لاؤلا)
 | تلذعم همزتلا ىذلادهعلا لرتيلجال ىذلاديدشلا بشغلا مهيلع بضغهلا هبصتم ولع عم مالسسلا هيلع 1

 هلل فلك الا كرت ال يضغلا اذ_دىل؛ءاضيأو ئب>اصت الناه دع ءىث نءْكلًاسنا هلوق ىفملانعلا

 نم ثوكتدقانلق تارودنملا نم ةفامضلا هل اوقامأ(با وللا) هللا ميلك رع الظق سانا انو داي .ابالة داو

 ا لأ ناك اذار كهل لك 5 ول ث مح ىلا عوللا ىف غلب دق فيضلا ناك ات ابجاولا نمنوكتدقو تارود دا

 الهلا دحىلاع وحلا ىف غلباما ولاه نافامول لك الا لرتل-الديدشلا بضعلا نكي ل هانرك 59 ريِدَقَتلا

 ع ولا ىف غاب دة ناكولوة رح ًارادلا كاذحالصا ىلع بلطي ناكو ١ رجا هلع تذذتال ته ثول لاه هنا لل دب |

 هنأالا ادب دش ناكعوللا كا ذلعلانلق رجالا بلط هن مصيف دكف لمعلا كلذ ىلعر دقامل كالهلاةحالا |
 ١ هفاضل اةيامدوةمضب (لوالاثعلا) نائحي هيفوامهوقمضينأ اوبأةىلاعت لاق مث كالها ادم اما

 هفضو هفاضاوراروزال أ نمهواز هريظنو ضرغلا نع مهسلا فاض نمهنلا لام ه:قدّمحو افضل ن اذا
 نيكس ر (قاشلاثحأا) امانا ةيرق لهأ اوناكل_مو هيلع هللا ىلص”ى ا نعو هقمصلعسو هلزنا ||

 لسو هيلع ىلع هنا لوسرولا اًواحو اوس ديالا هَذه لوزئاو مسا! ةيرشلا كلت لهأ نا تاناكمطسا ظ
 نااوافاذكع ةءآ رةااريصت ىتسءابءابلا لمت نا بهذلا اذه ىرت شن هللا لو مسرب اولامو بهذلا نمله | ١

 نا هئمانضر غال ةفايضلا لجال املا ةيرقلا ثان لهأ نامت ناك أا مهو: نالاونأىأ امهوبضإ| |

 بذكلآ لوخد بجو ةطقثل هد هريبغت نا لاو سو هدلع هللا ىلص هللا لوسر عنتم ءاق موللا ادهانع عفدش | ا

 ْ ةسورلانالطب بوب نآ رقلا نمةدحاولا ةطقنل اريبغتن ا انلعف ةبهلالا ىف حدقتلا بجو كاذو هللامالكف |

 / لق نافالثام ان احدي رثلا ىفانأرف ىأ هماقأ أ ضةنئناديرباراد ابها دوذ ىلا عت لاه مةيدوبعااو ظ

 لسس لعدرو اغذالا اذه انلق ءامجالا تافص نم ةدارالانا عمةدارالاب را دخلا فصو زوجي ف. 1

 ْ ْ لاق رءشلا قرت "اظن هلوةراعتسالا | ١

 ليةغىبءامد نع بْعربو #3 ءارببأردص را ديوي

 ْ ءا رفاادشنأو

 يطعم مس

 مولا ردو سب سو يس سمسووب

 تاسخالا هه. نامزا « . ل. ع ىلع فليارهدنا 5 9 9
 يارلالاوو

 الوصتندرا اذاس وفلاَق تف اهتاماه هي تَدلف همهم

 أنآ نا فوقو رك هن 4 لوقي نأ هلوقو بخل ىدومن ءتكسا_ او ىلامتهلوق نا اردِل ان مدرعظتو

 هتضضق عواطم لعفن اوهورتاطلا ضمة: [نمهطوةسعرسأ اذا ضةنال اني ضد ,ناهلوقو نيسعتاط |||
 ||| نيعلا تضاقنا نم ض اق ناو ضقنلا نم ضن نار قو ةرها نمرجاك ضةنلا نمىلهف قنا لنقو

 ناكو ىوتساو ماقذءدس هدهدس# لل ةوهدس هماها لبقو ها ممهْضَعُن لبق هماق انهلوةامأوالوط تشن اذا ْ

 : كا: لج الف ماعلا ىلار اتت اورارطخا ةلاس ةفانسا تناكو كلذ لع فامل لالا كلنا لءاو هنأَو اردتم نم كِل ذ ْ

 أ هبلع تذذتال تئدول لاف مرجالف ىنيح ا هتالف اه دعنئش *نعكتلأ.ناهوقن ماقام ىءوم ىذ ةرورعضلا |||
 ارأ هللعت ذم ئرقو تامهملار“ ايم لم_ه<و موعطا | لمص ىل اه رمصت ةرحا كج ىلع تب ءاطىآارحأ 00

 ال ماليسلا مباع ىءومنالعاو عبت اةلوقنمعستاانلوةكمنم لعتفاذينعاو عم ىنكلسأ دع ىءاتلاو !

 اذامىلام راشاادج هلوق(لوالا لاو لا )تالاؤس ان وهو كن د و قا قارفاذه لاعلا لاق مالكتلا ا ذهرك د | ٍ
 قارغلا لص رخآالاو وسئل ذدع هلأسنا ها مرشد ق مالا هيلع ىمومنا (لوالا) نيو نمباوطاو ا

 !) ىند قارفاذه لاهو ماعلا كل ذهقرام لاّؤسلا اذهرك ذالف بح اصتالف اهدعب نءلتا سنا لاف ثيخ | ا

 سرس تال

 0 ياجساس»

  0 2م7 ١



 اريص وعم عمطتست نإ كناكل لقاملا لاق ١ ركن امش تئحدقل | سفنرعغب ةدك راس: تلتقا لاه هلتةفام الغ
 الإ ناشلا لواب: م دة مالغلا ظفلن العا (ارذع ىندا نم تغلب دق بد اصتالفاه دعب *نع كتل أ سن الاه
 1 .مالغلان ا ىلع لدي كاذو مالغللاضمق: زجشلا لعج مالغلادهشم نمربخب مشلا ىأر لاب هلال.لدب غلاسبلا
 || ىسلل اظفللا اذهلواتتامأو باتش !قنوكرامن !كالذو ثلا ةةشوعو مالتغالان مدلصاو باسل اوه
 . | نأكل هو ادرفنم ناكوأ نامسصلا الغلا نم عجب عم بعلب ناكل ف هامقا فك نآرقل ا ىف سيل ورهاظفريغصلا
 | لقحاناوقيلأ ريغصلاب مالغلا مسا ناكواريغص ناكو أ اغلا, ناك لهو الز ءانناكلهو اذاكر انام
 ش | هسار هم نانهلتق لهفاضرأو لتق ناو لدقبال ىلا نال ىمضلاب هنم غلاب لان قءاأ سةةريغب هلوق نال اريبكلا
 1 ١ و انغل ىف سراقب رطدو ًارادللاب هسأر ب رض نانوأ

 01 | ارق(لقالا ثلا ) ثحابم هيفوا اركت انش تح دّقل سفنريغب ةنك زاتسفن تاّدقا مالا هيلع ىموم لاق
 ْ 3 ْ ناّنغلة مك“ ناوةنك ازلا ”ىءاسكلا لاف فت ًريغب ةبك زنوقاملاو فلالانةنكا از ورعونأو رثك نباو عفان

 ١ || أم تتح دقل لوقو تبان م تينذا تلا ةمكزلاو باذن ىلا ةمك اًزلاورعوبأ لاقو ةرغاطلا امه انعمو
 2 || نوكابلاونآ رقلا عمجبف فاكلا مضباركت مصاع نعركب. ونور ماعز او نولاهو شروةياؤرب عفانأر ةاركن
 7 1! لتقينادعتتسا مالسلا هملع ىءومنا ىلع ل ديدي الاوهاظ (ىناثلا ثحلا) ناكشمح فاكسلا ةنك اسس
 000 تاهياوجو بانسسالا نمينسو همدل_عدقهنال ذكرمالا سلو سفنلاب صاصقلا لجالالا سفنلا

 جيتا مالغلا لاق ناىلاةرامثا اذهو عبقل ىف مالا نم ملظءأركللا (ثلاثلا ث دلال اذوهىرقالا بيسلا |
 فالتالا لص انههامٌقرغلا ل_هدال نا نكعناكهنال سونالافالتاناك ام كلذ نال ةنفسأ| قزح نم ْ

 | هتركتاامركنلا ل_هقو بعل! نم مظعأر كتل او اع ىأ اما سل تلح - دا هلوقنا ل_.قوركلا ناكف اعلق
 ْ | قرخنال لاه ماظعأ سهالا لاه نم منهو سهالا نمئيشلاميسقت ةناىف غلبأو هذ صوفنل ا هتعترغنو لوقعلا 1

 8 ء ةهادااود مالااضيأو داو صخم فالتاالا س دل لمعلا اذه ةرتكتروغتفالتا ىلا ئويتلستسلا

 دازاَم هنا لا علا كا دنع ىح ىلاعت هناوركتلان .خلب اووف ةيطعلا
 00 1 لق, لاسق هلع هدهاعام هركذ نا ىلع

 0 أ ةظفالا هذه نال كل ةظفلانهه داز هنأ الا ىلو الا هللا ىف هركذامنيعاذهو اريص عم عمط سن نا كفاك

 ٌْ | ىلع هصرح ةدشد للعلا عم ني اصتالف اهدعبئىث 1 نءذتل اس نا ىنوملافاذهدنعف نيو: كاد كصوت

 أدم هسدعهنا هئمدارملاو اردعىندا نم تغلب دق لاق مت ةمادئلاديدش مدان مالك اذ هو هتيحاصم ْ

 | عضاومتئالثدب الاهدهىفةءارقا اءقاعتبامم قيو ةدملا برق عماش انثوالوأ نير ولة حا ثم ن نم همي رطلا .

 |نآ رّقلا عجب ىف فاكنلا مضي ار كن مصاع نعركيوب أورماع نباو نولاقو شرو ةياورب عفان رش (لوالا)

 ْ أرق هنا بوقعيالا فئالاىبحاصتالاز ورق لكلا (ىناثلا)ناةغاام»و ناكت مح فاكلا ةنك اسنوقاملاو

 | تاءاورلا ضعي فركب ,ولأو عفانةءارق (ىلوالا)تآ | رقىفدا ىف (ثلاشلا) دحاو ىنعملاو بمص نم ىنيهتال

 | قاسكلاو ةزجوورعوتأو سهاع نياوريثك نبا ق 5 (ةيناثلا)لادلا م نو نونلا فرغت ىندانم مصاعنع

 | عابشارغو ماعشالاب مص ام ع نعركب ولأ أرق (عملاشلا) لادلا مظون وذا |ةددشم ىندأ مصاع نع صخعو
 ا

 ا ةلغفلل !ءذه» ىف تاغلاهلكتا ١ ارّشلا هذهو م صاع ن نع تاياورلا ضعي لادلا نوكسو ماللا شب فدا (ةعارلا)

 | ارادجاهيفاد>وذامهوف. ذينأ اوبأناهلهأ امعطتسادب رقلهأاستأ اذا ىساقلطناف) ىلابعت هلوق

 | عطت_تولام ليوا كاس هو ىس قارف اذه لاما رجا ةءلع تدل تن ول لاه هماقاف ضن نأ ديرب نأديرن

 أن مدل ماعطتسالانا(لالا)تالاؤسانههو ةيلدالا ىه ل قو ةمك العنا ىهةبرقلا كلنا لعا (ارصلعا

 | بلطو هال ا ضرع هنداع نم ناكى م ومنا لاعلا كاذو ىموم هلع مقا ف دكف ماركجلاةداع
 نمىلا تازئأ 1 ا بر نيدمءامدورو دنع ىموم ةضق ىف لاو هنا ه«ذع كس ىلاعت هنا ىرتال [ماسعطلا|

 فوخ دنعكذ تحوامبر لب عثارشلا لكف حامم ىهأ ماعطتسالا ىلع عئاجلا مادقانا(باوااريقفريخ

 نأ ب>اولا نمناكواهله أ امعطتساة يرق لهأ امتأ اذا ىتح لاهل (ىناشلا لاؤسلا) ديدشل اررضلا



 ماسلا كل ذل ةفصف ىلع لاعت نعل ذهلو ةيئادسلا قثالعلا نع بلقلاربهطتو سغنلا ديرجتو نطابلا | ْ ش 1

 مولعىلار هاوظلا ىلع ةبنمملا ةعب رشلا مولع نم ناسنالا ل ةدنينأ ىف ةجردلا لاكنا مالسلا هملع ىموم 1 1

 - يسب

 يسكب وبدمادنوج يودي بج بح

 ٠ يكمل هس ب - ةاشتسا» "

 ماوقال تناك ةنيقسلا كلنا (ىلوالاةدئافلا) دئاوفهبقو ايسصغةنيفسلك ذأ, كام مهءارو || ١ ١
 ب دا ماب نياجابا 1 معا ىلاسندقاورصلا ابين شيبان 0

 بورعلا نع ةملا سلا نفسلا بصغي ناكوملا ظل كاملا كلذ نا ىدوصةم لب اهله أ قب رغت ةنمغسلا كلوب 5 : 1 1

 ازهلئخانتعي رش قامو ةمدرسعلا كلت فازت اج ناكىغملا اذه لعلف ع م ريشلا فالتخا بسحيفلاوحأ | 1 1

 ا._وةهر نأ انيشفم لوقو دسافملا هذه هنم تاصل اغلان راصول هنا هنم لعىلاعتدن ةهنن انأالا امص ناك هنا 1
 لئم دو هنظ ىلء بلغ نم لتقل جان دق ىلاعت هنا و نظلاة لغو فوللا ىععةيشألا | مكمل امغط |

 “ا ©

 0 سسسسسسسسمسسسصسسسسسسماسالالالاا7ا77سسسسسسساس تول

 ةلفصت ىلع ءاني لص نكات افءامسالان نطاوبيلءلاامأو ةرهاظلا عُمارسشلا ةفرعم ىلعءان انيصا

 ْ ملعنل ماعلا اذهىلا هللا شعب ةعد رمشل ا لعىف هنت يمتلك املمالسلا هيلع ىموم نا مئالعان دل نمءانلعو |

 كلذ نالعا (ةيناثلا ةلثبملا) رومالا قام ىلع علطتلاو نطاوببلا ىلع فارهش *الا ىلع ةييملانطاسلا |

 ناكواهسعأ نأ تدر أرحل اىف نوامعب نيك ال تناك ةنسفسل اامأ هلو ةي كوالا هللا ع نع باج لاعلا 1

 يم ا اخ ب حج (ةيئانلا ةدئافلا) ب 1

 نم لصامحلار ,رمضلا نم لهسأ قير خلا اذهررمذ ناف ملاظ كداب, اا بسم ةنفسلاهذهت

 فاتعامعا دهاتلق ضرغلا اذ_هلئاريغلا كم ىف فرص نأ ىي» :-الازوجح لهو لبقناف' بصغلا كلذ ا

 عطاقن ىلا انعفد ناف ناسنالا كلم عسج-ن و دخ اووي رطلا نوعطقي نيذلاناانلع اذاناقديعي ريغمكملا

 قيرطلا عل طاو ىلا ناسنالا كلذ لام ضعي عفدن نأ نم نس ذئنش قايلال_سلاملا كلذ ى ضعب قد رطلأ ِ
 د قيرذلا كلذ نا (ةئلاثلا:دئاغاا) كلاملا كل ذيل اناسح ا ديانما ذه ناكسصو قابل السا |||

 غلب اهبصغ نم لصاس ءاررمضل نكمل كاذك ناكولذا ةملكلا ةنسةسلا كل هب لطستال بو ىلع اعقاو توك
 روق ىفءارولا ظل (ةعبارلا ةدئافلا) اًرئاجاهقي رت نكي لذ_منسو اهب رق نم لصاخلا رمضلا نم |
 هلوقهريطنو ءارغ!هلاه ا ذكعذخ أب كلم مهماماناكو ه«تم دار ١1نا (لقالا) نالوق هبف مه ءارو ناكو |
 باغام لك نا هد .ةحبوال ةثاموب مهءارو نو رذيو ىلا عتهلوق كل ذكو مهماما ىأ مسج مهنا ارو نمو ىلابعت .ٍ

 ناك اذاهمادقوئذلاماماوْل ءارو وهف نء باغام لكف هنءرا اوتمتناو ل نعئراوب دقفال
 ءارو نم ناك كلل نوكينأ ل <( ىناثلا لوقا او) هملعءارو ظل قالطا دعب لف هسنعان را وتمتع | ٍْ
 قب رطا اعطي ناك و اغلا ناكمالغلا كل ذ نا لبق نينمّوم هاوبأ ناك. :مالغااامأوهلوقب اهنعلاعلا باج دف || مالغلا لّدق ىهو (ةيناثلا هلت اامآو) هيلع ةنيفسلا عج ره ناكو هبحابص هنم بكري ىذملا عيسش وم لا 0

 هنصر نم بيذكتو 4 بضعتلاو هنع سانل ارش عفدىلا نا احيماو أ ناكو ةركنملا لاعفالا ىلسع مدي و

 لسقورفكلا ىلا ى وسفلا كلذ ىذا غرو قسفلا قامهعوقول اهدسلل ذرعصي تاكو تاركشملا نمئش ا

 مالغلا د نا دارملا نوكج»نأ (لوالا) نالوتونا اخطات ر تا ةوتوهسدا ب ُ

 كلذو قم ضو رمسع ىلع ىامدعال ىأ ارسع ىرأ ع نم ىئقهرئالو هلوةكرفكل او ناشط | ىلع هيونأ لمحت

 لامعفالاّك ل: ىف هتةفاومىلااساّتح ااعرو هنعبذلاىلا ناجاتح داولا كل ذبح لال هي ونأن الأ
 لق نافرافكلاءاغطلا ةرشاعمامهرشاعيناكداولا كلذ نا ىنعملان ا (ىاشلاو) ركنا

 ىلاعت لاه مزاح هلا وب نظلا كل ذدك اناا انلق نا اذهل ل ناسنالا دق ىلعمادقالاز وي لغ ١

 ةاكز مالغلا اذ_فنماريخ ادلو ىلاهت هتناامسهةزرب رين امدرأ ىأةاكز هنما ريخا مهب زاغسهل دب. نأ اندرأف
 رغبة مك ازاسف:'تلتقامالسلا هملع ىسوملوق لن امم ىلع انوه ةاك زا هرك ذ نا ل .قواحالصو أسس داكأ
 هنوك ذاك هنماريت نوكمأ داواذه امهنب نع الدياريخ ني ء والا يده هللا قذر, نأ اندر ملاعلا لاف 5
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 ؟

 أ اذهىأ ثلاثلالاؤسلا ىلاةراشا ١ اذ_ههوقن وكينأ (ىناشلا) دوعوملاقارفلا اذهىأك نو
 ا | اذهدانعم(باوملا) .تلمان- ه و دب قارقا ذه هلوق ىعمام (ىلاثلالاؤسلا) قارفلا س سوه ضارتعالا

 | لمولاوهننبلا نا ة- رغلا له ضعن نع لاهل كس فرط ىلاز دصملافضاف كش و ىفان ىله- قارؤ
 || كنمو م بذاكلاهللاىزخ لئاسقلا لوةكاااصنا ىأ انش قارف اذه ىعملا ناكف مك عطقتدقاهلوقل
 1 || ىأاربص هيلع عطتس ملام لن وأ كثب اس مالسلا هملع ىموالاعلا لاهتمثح اجلا هلاق اذكع ان دسأ ىأ
 ل اذاف هنلاراصىأ اذكىلاىمالا لآ [مهاوقىلا عجار لي ,وأَتلا لص أو ةنالثلا لئ اسملا هذه ةمكت كريشاس
 ّ لأ تدرآن رهلا ىف نولم_غينيك اسس تناكف ةنمفسلاامأ ىلاعت هل كل هريسصمأم قعملاق هلي و أنام لق
 ا || قفا نام عع ولا ناكف مالتغل ان وابصغ تسد لك دأب كلم مها رو ناكخو اهسءأنأ

 ا ةراذااامأو اجر برقأو ةك ز هنءارتخ امهم رادهل دنس نأ امدرأفارغكو ان امغط ام هةدرب نأ

 ظ |[ ١ امهزنكا اجردس وامه دش اغل_ نأ كب ردارأف ا اصامدونأ ناكو امولزتك هد ناكو همم دملا ىف ريمتت

 ْ 1 ا (ىلوالا ةلكسملا) لااسمهب , الاى (اريص هيلع عطست لام لد وانك لذ ىرم أ نعهتلعفامو كد رنه ةجحر

 000 تاتو ياا ماك اد وهو د اوءىث ىف ةكرت_ثم ةثالثلا لئا لا هذنس هنارلعا

 ||[  ىلءةينم هماكح تناك املا علا اذهورئارمسلا ىلودي هلل اورهاظل يمك نف مالسلا هماع لاق ايرهاوطلا
 | موك هئاره اا نال كا ذو مالا سغن ىف ةعقاولا مَع َةَل ب ام_سالا ىلسع ةمنمم تناك لد رومال ارهاواط

 ف فرصتلا كلذ عد .رهاظ سسريغ نم ةمناثلا ىفو ىلوال "هللا ىف مهحاورأ فو سانلا لاو مأ ىف رمصتلا
 1 ريغ نمذم :«وصعم سهل تد وفن مالغل ا لق ورهاط ب: سري غنم ناسنالا كال صيقتل ةلتيقسلا د رخال

 5 بسرغنم ةقشللاو بعتلا لمكة شل املا "هللا لئاملارادلا كل ذةماقا ىنءمادقالاو رهاط بس
 ٠١ || كلذ ناكلب ةمواعملا ةرهاطلا بابسالا ىلعاينيم هيف لاعلا كلذ كح سبل ةثالثلا لئ املا هذه ىو رهاظ
 | | امردق ةيلقع ةوقدَ !ءانآآدقن اكمل اعلا كل ذ نا ىلع ل ديا ذهو سهالا سفن ىف ةريتعم بابسأ ىلع ان. ممكتملا

 59 -هق ةرعم ىف مالسل هيلع ىب ومدن ص تناكفءاشالا قات ىلعاهب علطب ورومالا نطاوب ىلع ف 0
 )7 أ قئاقحو“امشالا نطاون ىلع فوقولا هتيم تناك ماعلا | ذهورهاوظلا ىلع ىهالا» ان ماكحالاو عئارمشلا

 1 9 ىوم هم م قوف تناك لغلا ىفهلدنأ صنارهظقدرطلا!ذهف ةشاكلااهرأ ارسأ ىلع عالطال اوروءالا

 بجيب ررضأا ضراعت دنع ن اوهودحاو فرح ىلع ةنيم ةثالثلا لئاسملا لوقتفا ده تفرعاذا مالا |

 كلذ ن الو (ىلوالا هلكسملاامأ) : هنال_لا لئاسملا قريشعملا لصالاو ها دنسهف ىلعالا عفدل ىندالا لمد

 عقوف ةءاكلاناهك الم نعاهعف امم تدافو كلملا كل دام.دّتل قد 0 ا اا ماعلا

 5 اهعفانمت روفتف كلا امصغشف اهق 'رذعال نأ نمد واهك الم ىلءكلذ عم قنف اه سعت راهقر رت نأ نيد ض راعتلا

 1 1 ايداع اود ىذلا ناش اررضلا عفدا هلم بجون لأ والا لل ا ”الو اهكآلم ىل-ع ةنلكلاب

 00001 ملعولعلو هاند فو مهل دى ىدلا م ومو سا تاس نا لمس امآو)

 | نب ونالادسانملا كلت لودح بيس ةئشاننلا راضملا نم لقأ مالغلا كل لق نم ةمانلا راّضملا نا ىسولاب
 | ةماقا ىلع ادقالا بسب لصانحلا ةقشملا نال ذك اضيأ ( ةن !اّملا اووي حي م ادهلف

 كلذ نا لما اف دي د_ٌثررض هدفو ماديالا كلن لامعاضا وا الهطوةسنملقااهررضرا دا كلذ

 ظ ناكواهةناىف اهيلع هاك اهقئاقح ىل_ععالطالابوءاسشالا نط اون ىل_غ ف وقولاءاصوص#ناكملانعلا
 تناك كلذكناكاف مالا هملع ىسومامأو ةنطاملا لاونحال ا كلث ىلع ةسق.ةمل ا ماكتالاءانبب اصو هم
 مالكلا لص اف لئاق لاه ناف )هلا فامس منن توافتل ارهظم رخالفرومالار هاوظ ىلع ةمنئم هماكتسأ
 هلع ىم ومو هلعت نكعاللعلا نم عونلا اذهواهسفنق اهفئاةوءاشالا نطا وب ىلع هعلطأ ىلاغت هلا
 هذهو هلعتال نكعاطعهل رهطي نأ لاعلا كلذ ىلع بجاولا نمناكف للعلا هنملعتمله ماا بهذان ا مالستنلا

 نكعءامثالارهاوظن لعلاناباوماواهزاهأاو اهركذ ف ةدئافلااخاهلعت نكعال مولع ةثالثلا لئاسملا
 نب دينو

 5 يلا ده لم يا

 بيانا 0



 عض

 25255252222 ميبوب برر 259519198959709 7579772ئشتشُل2ُلُبُ ال3 د 3

 1 ابلو ةملاع ةمك-لالا لتقلا اذه ىلعم دقي لف ةمكسملا مولع ىف اماغعلا نم هنا ىلع اودينت عهلبا.ظذلن هسفن ٍإ
 ين ةباعرل ءانيال الل اصع لفك ل نال ىلاعت هللا ىلا هفاض أ امه أ حالص ل بال نهتم | ملاص..ةياعررك ذ
 اركسص ذهنم مكملع ولن ًاسلةنينرقلا ىذ نعكنقائس و ) ىلاعت هلوقىلاعتو هناصسهتناالا سيلءانالا
 نضصهةاانم ةعبارلاةصقااوهاذه نالعا . (ابدمعمتاف اسس وذ لكن مداننت او ضرالا ف 4كمانا
 دومااناةروسلاهذهلوأ ىنانرك ذدق (ىلوالاهلث_ملا) لثاسمابوةرودلاهذهىةروك ذملا
 نينرقلا ىذ ةصق نعو فهكل باح أ ة هق نع ملسو هيلع هقلا ىلص هللا لوسراولأ ب نأ نيكرماملا او سعأ
 تاتا (ةلاثلاهلّكسلا) لاؤسلاكلذوه نينرّشلا ىذنعكنولث_بب وهوق نم دارملاف حورلا نعو
 اولاق ىف انودلا سولف نب رذئكسالاو ههنا (لوالا) الاوقأ همفاورك ذووه نمنينرقلا اذ نا ىف ساننلا |

 ىتج هوق ل. دب برغملا ىدقأ ىلا هكذم غلب نيئرقلا ىذي ىمملا لسرلا نا ىلع ل دن آر لانا هسلعليلدلاو ||
 غلب اذا ىتح هلوق لبلدي قرشا !ىمقأ هكذم غاباضبأو ةثم نيعىف برغتاهد-بو سعشلا برغم غلباذا |

 ىنو:ك يالزنلانمموةحجوجأ موج وجأي نال ادب لامشلا ىصقأ هكلم غلباضيأو سمشلا علام ]| 0١
 لاعشلا ىصقأ ىف ىنيمهلا عي راوتلا تكىف لاقي نارقلا فوك ذملاةسلا نا لادن ولامعشلا ىمتأ | ا
 قرشملاو برغل ىدقأ غلب هكشم نا ىلا عنارقلا لددقنآرقلا ف نينرقلا ىذب معسل ناسنالا اذ هف 0

 تاداعلا ف الخ ىلع هناكّمال طسشلا كلما اذهل مو ٌضرالانمرومهملاردتااماتوهازهولامشلاو أ
 بكى رشا ىذلا كللاو ارت ص اضم قيال و رهدلا هجو ىلءا دام ءرك د قبب نأ بجو كل ذكناك اموأأ|
 اوناكَن ادعي مورلا لولم عجب هوب آت اماما هنال كل ذور دنكسالا الا سيل ١-1 ادهىلا هكنلم غاب هنا معي راوتلا
 هب ردنكسالا نيف رصم ىلا داع ٌمرضخ ال ارل ا ىلا همنا تح نعمأو مهرهقو برغملا كلوام عجنمتفئاوط
 ىلا ف طعن ا مث هم دم ىف حدو سدقملا تيدروو لش ارا ىقيدصقو مايشلا لشد مث هسقن مسااهاشمو

 نأىلاتاّرمهمزهو ارادنبا رادو هجون مثريربلاو طبقلاو نوءقارعلا هل تنادوبا وبالا بابو ةءدنمرأأ

 عجروةددعبلا مالا اًرْغو نيصلاو دنهلادصت مث سرفلا كلام ىلءر دنكسالا ىلوّساف هسرح بحاص هلق
 نارقلابتدا كفاببت امو دوز ره دد ص ىعو قارعلاىلا ع-جرو 5 رئكحلاندملاٌىبوناسا رخىلا 1
 ناكأم هنأثاذهىذل! ناي راوتلا له :تثواهتمبرةياموأةماكلضرالاامالجرناكنينرشلا اذنأأ'] 0

 ببسىفاورك ذ ىنانوءلا سوقاف نير دنكسالاوه نيزرقلا ىذب دارا نأنعطقلا بجو ردكمالاالا
 اهب رغمو اهعلطم ىأسعشلا ىنرق هغولب لجال ب قالا اذهب بقا هنا (لوالا)اهوجو مسالا اذهب هتممست |
 ارادنا اولا ضرفلانا (ىناشلاو) دارأ ثمح» أ ذوغنل نيدملا لوطن نهسهبنب ريشدزابتلاك ||
 دق تناكو سوةاءف اه[ ىلءاهّدرفةركنم ةح ار اهنمدسو اهتم برقاساةسوةاسفةنبان حيرت دق ناكربك الا |!

 سوةتانضروظأو سوقامفد عر دنكسالا قفاه ىلا اهدوعدعن ردنكسالا تداوفر دنكس الاب هننم تام |
 ارادنب اراد لرد أ .مردنكسالا نا هءاعل #لدلاواولاةريكسصالا ارادنب اة لا فوهو هل هلا

 اولامصرفلا هلاهاماذ هذ هنمكل مقتنالا ذه لعذ نبع ىنريخا ىف ؟اءارادا لاق ءرجح يف هسأر غضو قمر هبو ظ
 س رغلا نيله نيلصأ نم داون اغا وهذ س ودام تنب هنغأو ريك الآ ارادو وبأرد_:كسالاق ريدقتلا اذه ىلعو

 نوكيالىت- معلا كلولم لن نمهولعي نأ اودارأ ممنالدور حصص ذامناسرذلا هاه ىذلا اذهو مورااو |
 ليس ىلعيبأاب ارادردتكسالا لافامتاو بذك ةَقيقل اق وهو مهعلا كلوامب سئ ريغ بسن نم هلثم شل
 ىذلا هباَك ىف مفملا ىورهل ناب رئاونأ لاق (ىناثلالوقااو) بالملل | كل ذيارادمركاو عضاوتلا ٠

 ىريهلا شقي رفا ني ريبعنب نمش بركوب و هنينرقلا !ذنا لنقةملا هنا نورقلا نعةنقابلاراب“ الانام“ |
 لاف ثيحريج نمءارعشلا دحأ هب رفا ىذلاوهواهم راغمو ضرالا قرا. مدكلم غاب هنأق

 ددفمري_غضرالا ئالعاكلم ع (.سم ىلمق نين رقلا وذناكدق

 لمس م ركن م كم بايسأ 2 ىكشس نراغملاو قراشملا غلب : ظ
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 07 اةرهاطتكا از تناكناو سفنلا كا: نالاعلالاةف ىماعملا نءةرهاط سك ازتناكف غو لءلاذ حلا |
 ا ملفعأ اداو اهل لع نأ اندر أ فرفكلاو نانغطلا ىلك تهدقا تغاباذا اهنا اهنم ء لع ىلاسعت هنأ الا لاسم اف
 ' را لان نمو تاروانملاذذنه نمو: لعمدقيال غوليلا دنع هنا هنم هللا لهي ىذا اوهو هنم ةراهطوةاك ز ف

 . 1 برقأو لاه مث هلتق بح ولام هلع هاظز مل هنا ةمك اذاهن وكب هسه: ةفص نم دارأا لاق اغاانناك_مالغلا كِإذ
 2 | ةعسرلا ىحرلاو اههيلغقفشأو اهرب ترآ ن وكم نأب ه وأب ةسرواغطعءبرقأ لدبلا اذه نوكح ىأاجر

 1 ا | ثحابم نم قب ةمظع ةَمأ هيدن ىلع ها ىدهان تداوذ ىناهبوزتهب راجاههاتداو هنا ىور فافعلاو

 ]| كاذكولادلا ديدشتوءابلا خفي امسهلدبي ورعوبأو عنان أ أرق (لوالا) ةءارقاافناعضو مهب , الاودنو

 11| امهولادلا ةغيفخ ايلا ةنكسصاس نوقابلاواننل د نأ اشي , ر ىسعإلفلا ىفواجاو زأهدينأ مي ركلاى ف
 1 أ ءالا مضباجر ورع ى أ نع نينياورلا ىدحا ف هاعنب|ةءارق (فاشلا) لدبي لذي ولد .دلد.النانغل

 1 ا رادللا ةماقا نو (ةثلاقلا لكم امأو) لغشو لغشوركنوركن لم ناتغلامهوامتوكسي وقاسلاو

 0 8 3 ةلدملاك لت نيمتيل كل ذناكوزنكر اددللا كا ذ تحت ناك هنا اهيلا ل ىعادلا نأ اهنءلا.علا باح دف

 0 أ ءاقياهللادارأق) زكلا كلذ عاضا طقسولو طوقسلا ىلءافرمشمر ا دخلا كا ذناك الواح اه امهونأ ناكو

 1 | هذهلةياعررا دما كالذ ةماعتاب ىف م افامه_.حالط قاةياعرو امها ةياعر نيمتبلا كن ذ ىلعزكلا كلذ

 58 , رقه أ امنأ اذا لاه ثدي ردعضوملا كلذ ىم«ىلاعت هنا (ىلوالاةدئاغلا) دئاوف دب . الا قوملاصملا
 2 اوفيس: (ةيئاغلا ةدئافلا) ةئنردملا ىفنيمتي نيمالغل ناكسف رادخلاامأو لاق ثدح ةئيدماضيأ هانعسو |

 "1| لاملاوهزنكلا ظفل نم موهشملاتا (ل رالا) نيهجول معلا وهاذ هوالام ناكهنال.ةقزكلا اذه ىف

 8 لاه هنا لمادءالع ناكهنال.قولاملا وهزنكلا كلذ نا لء لدي اههزنك اجر خس هلوق نا ( ىلاشلاو)

 "|| ىلاعت هلوق ليل ديحالسصلاب قماباللاملازنك ذالاملاال علا هزنكتوكي ملاصلا لجرلاو انك اصاء_هونأ ناكو |

 7 )7 يهذ نماح وأناك لل_قو مل [باذعب يه ريش هللا لسس فاه وشفت الو ةضغلاو بهذلا نوزئكي نيذإاو

 نمؤدن [تبنعو بع فكن قررلابن وب نا تبعو نزخ فكر ددقلان نمد نا تبع هدف بوتكم

 "ا تك اهله أباملقت وادا! فرغن نإ تدعو لفغي ف .ك باساب نءؤي نا تبعو حرفي فدكت وم ا
 07 حالصن ا ع ل دياماص اجه وبأ تاكودل ود(ةثلانثلا ةدئافلا) فا لوتزدبع هقئاال هلا الاهل اندلع

 1 ١ ةاضو ام امثال ةرهاط اسفن تلتقا لاه مالسلا هيلع ىسوهن'اكفةراهطلا ةاكرلا نم دارملا نوكوناكرلا نمت |

 5 نءوءانأ ةعبسل اصلا بالانيب و نيمالغل انبب نكد © نبرقعس نعوءاالالاودأ» َ ةيأسذ ءلادمةيءانا الا

 0 ٍْ امه أحالصب لاق نيمالغلا لامدتنا ظذح مبا مهنم ى رح م الكف جراوالاضءبالاقهلا ىلعنب نسلسملا

 3 ' حلاصلا بالا كلذ نااضبإأ اورك ذو نوعمخ موق مكسح تصحنا تاانأسأدق لاق هتتمري_خ ىدحو ى أت لاق

 00 لوصح امهم دح [ف رع هنا.هتبلا لمق اف ةمال لان ممل اهّدرعف هيلا عب ةادولا نو عشب صاننلا ناك

 : ًاراد+لاكإذ طوقسا رس ول ل لرال ن دافامس ندع فرغم رادلا كدت ءعزئكلاا

 ]| اناكن يمتنلا لعل(باوملا) هر عافتنالاو زثكلا كلذ حارسا غولبلا دعب منكي ف يكف ىفاشلا ناكناو
 رّرقامو طوقا ىلع هن. غفر ادا كلذ فرششأو بات ىصولا كلذ مث هيامملاعناك اءريصو نأ الا هب نيلهأح

 : 07 للبت ذهل ةجرراعطت نأ ضرغل لاما هذه نعئامغا ىف «:كي رنم هجر لاق تاياوجلا ءذهملاعلا

 هتلعفامول اع ممءانرّرقامكحيىل لع“ ةالاررضا اعفد| ف دالاررضل! له وهو دحاو ف رح ىلا عجرتاهرس 1

 ١ هنأ عب هتلعفاغاو ىلأرو ىذاهتجاو ىرهأ نع لاو>الا ذهن مءتأرام تلعفام ىندعن ىرمأ نع
 : | قدعطاقلاصتلاو جولاءالازوج ال م_متامد ةقاراو سانلا لاومأ صيقنت ىلعمادقالا نال هبحوو

 | دارأف لاقو زاك ز هنمارب_ امهم دامهل دب نأ ان درأف لاهو اهسعأ نأ تذزاف لاه منا وهو لاؤسدب الاىف

 | لعفو ةذساو ةضقىفاهاكىل موثالثلا تاذارالاهدهىف ةفاضالا تفاتخا فك امهدش اغلس نأ كرر

 ١ | سوم رتلا , داداه أش تدزللا قو سجن دابا قا قاب بعاارك ذامل هنا(باولاو) داو

| - 

 5 ٠ هس

 4 بسن



 محام امم هما دما اعوان راهن طرئاب دقو :-ةناومواسس عمات برغملاغ ىلي دار هنا

 1 نمو ةراس ىأ ةز ههربغ نم فلاب ةمشاس يع ىف مصاعنع وأو "فءاسكلاو ةزجو م رق(لقالا)
 ْ رذانأ ان ىردتأ لاف تبامننح سهلا ىأرذ لج ىلع لسو هلع هلق ىلض هللا لو سر تفي در تنك ل ارد ذو ٠

 !ضاعتئاوتططو دوه نا ءارك 5ىهو هم١اع نيعىف برغتا حاف لاق لءاةلوسروهقتا تلقءذه نرغت نبا

 لاق فلاب ةياستبو اهم رقفةيواعم دن أك اع نيا نا قفتاو ضامع نسا ءارق شو مح نوقامااو

 رايحالا نعكىلا هج وم نس مْؤملار ريعأ اردباك لاف رقت فك .كرع نب هللا دمعل ةيواعم لاق هد سا .عنبا

 : هنا0- ءاوةادوةأجوءامهنقامةئللاوةارودلا فهد كلذكنيطوءام لاك برغت :سمشل ادت فرك

 نالدلدلابتدن هنأ(ىلاغلا» ٍ ثلا جب نيفصوال ةعماجسنيعلا نوكنت نأ "اف هيماملاو ةئوللا نيب انتل

 نامواعمؤام وقاه دنغدجوو لاهاسذب او كلةلانف سعشلان اكا_ال واهب .ةطخمءامسلا نا 3 لا ضرالا

 اهل وخد لةهب تفك ةةرثثك تاع نضرالا نمزيك أ أس عشا ااشرأو دود وتفرغ سهشلا برق ىف موق سوات ْ

 ثا (لوالا) هوجو نم ةدجس نيعو ٍبرغأ هلوةلنوأتل وقنف اذه تيئاذا ضرالا نودع هنعق ا
 ةدهو نيعىف برغت اه أك سها ادحو تارامعلا نم ئهدعب يلو برغملا ف اهعضوم غابال نيزرقا اذ

 ََق 0 هلا ق قت مناك سعلا ىررخلا نيك ارنأأك ة ةمرعا تزل“ نكن ناو ةلظم

 ىبرغلا بناهلل نا (ىناسثلا] هريسفتى ”ق امد ىلا ىلعؤ: ا هر ذ ىذلاليوأتلاوه اًذهر هلاءارو بغت ةقيقطا

 زانصلا ناك شالوراصلا كلتىفبيغتا كد سعشل ا ىلازظ انلاقاهب رضنلا طنخم نك اسم ضرالان نس

 ( .نيعقبركتةوتقف «املاوءادوسلا أجلا نماهفامأ :راكل ةعج اضن ىفو سماح ىففةنوذسلاةن وقد رغل ل

 ْ (ثااثلا) ةنوضسلا ديد 5ع طوموهورصلا هب طاحأ دق نظرالا نم نردغلا بتال أى راسا هع

 1 اندصرااذاانال كل ذودعبلاةناغىف اذهوةاجلاو املا ةزيثكحخ نيعف سمغت سعشلا نا زامخالا لغأ لاق

 ١ نق كلا .ًارو للا لأ ف فوك ١ اذهل دح ًاولاه ع رغم انا اني رو ءانريتعا اذاقايرةاةو سلك

 لا ليقرشملا له دنع ىناكلا راهنلا لتأوه برد لا لع ا دنعلمللالوأ نا انا عفرانهنلا لوى لدحاولا#
 ٌ دحر ادلن ىف رهظلاتقوو دل قرصعلاتقوو هناندذع لدللا لوو غلا ت تولاكلذ

 | ذب ةمواعم لاوخالا ءذ_هتناك اذاو سمادلب فل بالا فصنو عبار دلب ىف سلا عولط تقوو ثأان'أ
 1 نياطلا ف بنغنأ ملا لاي ىذلا ناكتاقوال ا هذه لكى ةرهاظ ةعلاط سمنلا نا اناعورابةعالاو“ارقتسالا أ

 1 ئذلا ليوأتلا ىلاراسي الا ق.ورذ ةمهتلا هذه نء ريم ىلاعت هللا مالكو نيقلا فالح ىلعامالك :اجلاوأ

 ١ ىلاداع هنا (لوالا) نالوق هم ف دوءبادام ىلا اه دنع هلوققرنمذلا اموقاه دنع دوو ىلاسعت لاق مانركذ |

 مهن اكعض وملا اذه ناكس ناك لانه بغت سهلا ن نال. ناذالانال شلل ثدنأتلانوكيو سمشلا |
 ا لوقلا اذه ىلدعو ةصانلل ا نيعلا ىلا | دئاع رملة رك ذأ (ىناثلا لوقلاو) نسعشلا نم برقلاناوتكس|
 قرانا كاتم وانس يق دكت نااما وبدء: ناامانينرةلا اذ انانلق ىلاعت لاه مث هان زك ذاع لت واثاثأ

 ْ زتخع نم ةناغم م اة 5 ىءل ديان مهفدذ”ناأماو بذعتنااما نير وأ اذاناثلق ىلا عت هلوقنا

 وهذ« ادئالا ضن ةنسأ ىلع هيطاش هلأ فارما نا ىكء ظفللا اذه لوو انيبن ناك هلل لعل دب كلذو ةطساو |
 كانعع رحنا لامة سنع ايشأ عضوملا كلذ ةفصقرابخالا لحنأ لاف (قاثلا ثحلا) رهاظاا ن ءلودع|

 اهل لوق(ثااثلا ثدهلا) مغ نيج سعشلا ةيجو سانلا عمم اهلهأ تا وضاال ولب انتقل ارمشع انث ا اهل ةْمسإ دم

 : رتفناراغك اقناكب رغم ارت[ اكسنا ىلع لدياندسح مههفذختت نااماو بذعت نا اما نيئر هلا اذاناناقىلانعت |

 : قءرتتفلا اذهو مهتعوفعلاو مهيلعنملانيبو مهرفكىلعاوماهأن ا مسهل تي ذعتلا نيب مهف ننرقلا اذ هللا |
 || توزثك الالاف رم هلتق نيبو نيكرمتما 00 نمل أ نيب مالسلا هيلغ هددت ريخااكنيزتحالا لص قدا عتنالا نعم
 : ' ماغى ل نام أن نر ه١ .وذلاقمت ءامسأ هسهك رت روهف مف د ىدسلا ذاع اامأ و لتقل ازوه تب ذعتلا نه
 ا لاهم متاح اضل تعو ندآ نضام أو هتلب اة مفك ذ هلا دأر !اودناذخ نا ىلع ل .لذلاورغكلا ىلعةماقالانهسفنا



* 

 ظ 0 انما 00 راو وقلا اذخن ١! اذهنوك. نأ همشدر :وتانعرا و لاق ُخ
 يلم. خاصا دبعناكمنا(ثلاثل !لوةلاو) كل ذريغو نونلا ىذو سا وىذودانلا ىذكاذكىذ نه
 ا! ىذب هتسستىفاورك ذم ونه نم هنا فرعنالاكن او ةببهلا هسلأو ةمكاو اعلا ءاطعأ وضرالا

 ءالز اقف ىنمأو »كلما لاهو نينرقا | ىذ نع هنعهننا ىضر املغا وكلا نبا لأس( لوتالا )هوجو ١

 هللا هدعبن 5 افرمسالا هنر 5 ىلع برش هنا هثعب متاغمق | ةعاط نوال هنرق ىلع برش اطساصا ديعناك

 ثااثلا) ساننلا نم نانرق هتقو ىف ضرقنا هنالنينرقلا ىذب ىعم(فاشلا) هكلم كلمو نينرقلا ىذي ىجسف
 رقهحاتا (سمانللا ) نين ءرقلا هشيم هسأر ىلع تاك ( غنا رلا) ساسحن نم هساراتسقص ناكى لق

 .رغو اهقرش ىنعي انندلا ىنرق فاط هنالنينرقلا اد ىع«لسو هساعهلنا ىلص ”ىنلا نع(سداسلا)

 وملا هدبيائرماذاف ةللظلاورونلا هلرد-ىلاعت هللا نا (نماشلا) نانريفض ىأ نان رقد ناك

 هنأ ءاشكامشلا ىهسي ممتءاصشل كاذب بقلب نأز وم (عساتلا)هئارو نم ةلظلا هدمتو |

 ااذها نيف ابنا رقو سعشلا رطب قلعتم كلل ادعص هناكماشملا ف ىأر ( محلا
 مثرقلااذنا ( عنارلالوقئاو )ةلظأ اورؤودلا ل_خد هنالك ذب ىعس (رشءىدامطلا) . نينر حلا

 ظ ا ارةغم_هالا لات نينرقلا اداءل وقد :الجر عمسةئار د نعال الملا

 لدا لجالرهطأ لوالالوةااو بانل اذ_هىف لبقام:لاذهف ةكتالا ا ءامسان اومست
 لاا مولع مرح ىذلاو ان دلاله أ دنع لاح موا عم نوكينأ بجي مياظعلا كلأ اًذه لك منا وهو

 هواروقالاكشا هنأ الاوهوهندرةلا ىذيدا املا نوكت نأ بحوفرد_ةكسالاو» يبظعلا كإملا
 رراطاطنراذمدايبكقلاببو دقات بح ذم لعد 1 وميك ا: سلاط اطسراذ إم
 0 ءاسينالا نمناكلعنينرقلا ىذىفاوفلتخ ا( ةثئانلا اهلك سسملا )لا هناو هيلا ليبسالابم كل ذو قدضو
 ولا لعل قوال او ضرآلا قملاكمانإ هل اوق(لوالا) هوجو هيلعاوجتحا واسبن ناك هنا لاق ن نهم

 م *الا لم نمو امس ئش لكمة ان وهلوق(فاثلاو): ةوثلا اوه يدلا ىف لماكلا نم تحصصتلا دي

 اعت فوق (تاّثلالابسست و كا قوات [ىلاعت ةناوهانسس دلك ّنمءاشن آو هلوق ىف مومعلا ىَدَمْهََو
 مواببتنوكيتأو دبال هعمدقا ماكي ىذلاوانسسح مهد ضتنااماو بذعتناام نب رقلااذإ (نالق
 ذأ ىتاءآَتعَم قاتأس هل اوقىزيسلا لوخ د ىف(ةمدارلاهلمنملالاس ناك ام واطاضادنع ناكمتا لاك َنَم

 انا لاعت4 وقاعأو لاما لإ ةمقدكحح نءقريخ أ وامحو هض ل زرتاو هلعىلاةتهنا ىتفو نا اذه

 دارا نوكم نأ لمت ةوبتلا ب ب نكقلا هتمدارملا نوكينأ لمدتحي ئيكَملا اذ هت ضرالاىف

 ' !ءأةزبتلا ب منكما نال ىو لوالاو اهسراغمو ضزالا قزاثم كلم هنا ثدح نم كما بس نيكملا
 اا ء وح اكن م هانت او لاق خىلوأ ل ضقالا لك الا هولا ىلع هلا ءالكل جو كالا بيب نيكولا نم
 4 3 دقلاو لعلا لو !ةةوهو دوصقملا ىلا هبل صوتيا لكلربعتسا ميلابحلا نع ةرابع ةغللا لصق سلا

 كلذ ]حت ىلاا بي لصوتي ىلارومالا نمش لك نمءانساعأ ءانعم ابدى: لكن مءاشت آو ةوقفف لاو
 تر را ءاطعأ ىفاعت نا ىلع لدتا الاد هَدَو ٠١ اش الا "هل نءاولاع امنت ناكمنا اولاو نيل نا م من ئذلا

 قبلا حلاتك ىث لكن مءانبتآو هيدارم ا اولاهادت توك اوركتانيذلاو ةوبنلا لمسك ىلا ]صوتي هي ىذلا
 لا مثلي بالاهسلاراسيالفرهاظلا فالح مومعلا صصخت نا لوقي نأ ل ئاسقانأالاابدسةكلم حالما
 0 روم تلاه ثروات اسشمارا !ذاق هسصوش لك نمهاطعأ ا 1 كات هناءانممؤاسع عساف
 ظ ١ 7 9 .اةنوقابلاوراسو كإسىأ عا كلذ كسسو انا ديدشتب عمتافورعوب أو ريثك نباو عفانأر و

 | 7 دجوو هد نع ق ترغتاهدجو سهلا ب رغم علب اذا تح ) ىلاعت ةوق « ةمَعحمءاَلا نوكسو فلالا
 ا 00 100 ا ب اي بدمت نأاماَنيئرقلا اذاناثلق ءوقاعدنع

 )| ىتملاناوعا (ارستأن ع أ نم لوعتسو ىسخلاءا ريةقاملاصلءونمأ .(نمام او اركناءادغ هيدعيق هيد
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 0 هنفا د ةشؤ نع نرقتافاذ>و ةوقام قلبو ةهسلا مولا ببس حتا برغملا غ ىلب ب

 نو ةراح ىأ ةز ههرغ نم فلالاب ةضاح يع ىف مضاع نع «ولأو "ىءاسكلاو ةرجورماعنبا ًارق(لوقالا)

 ارا ىردتأ اقف تباخئبح ملا ىآرف لعب ىلع رو هلا لسد لوس درتنكل اورد أ

 | ضاعزئاوةططو دوغ سم نا ةءار 0 ىهو ةسداع نيع ىف برغتا حاف لاق ملعاهلوسرو هللا تاقءذه بغت

1 
 ا

 لاقف فلاب ةساحبو اعمر قفة بو اعم دذع ناك اع نبا نا قفتاو سامع ناو ءا رق ىشو ةئح نوقامااو ١

 رابحالا نءكىلاهجو تن نمْؤملاريمأ ارقياك لافأ رقت فكر عنب هللا دمعل ةيواعم لات ةّدجح سا. عنبا
 هنال- ءاوءادوةأجوءامهبقامةئجلاوةاروثلا فد كاذكنيطوءام لاف برغتسمشلاا دق فدك

 نالءلدلاب تين هنا (ىناعلاث 5 زان قفز ةعماج نيءلانوكتنأزاف هضاملا وةئجلا نيب ىفاثتال
 نامولعمواموقاه دنغدج وو لاهاس ذأ اوكلةلااف ٍسمثلان اناا واهب هيد ءانينل وأ 9 رك ضرالا

 اهلوذ دل ةءي تفك ةةرثك تار نضرالا ن مزيك سمت !١اًشيأؤ دوبومرتغ سمشلا نرق ىف مو سوا ا

 ْناأ (لوألا) هوجو نم دج نع فرغت هلوةلنوأتلوقنف | .ٍ

 هذ هو نيعىف برغت اهناكس مكلادحو تارامعلان مئتهدعب قدي لو برغملا ف اهعضوم غلب نيزر ةالذأ و

 ْق نوال هلاق بغت اماكسعشلا ىررخلا نيك ارنأأك ةقشاا قف كلذك نكت ناوةلظم
 ىقرغلا اغلا نا(ىناشلا)هريسفتف < قالا ىلعو اء ذ ىذلانروأتل اوه اذهر هلاءارو بيغت ةقرقللا 0

 زانصلا نا كثالوراصلا كلت ىف ب.غتا رد : سعشلا ىلارظ انلافاهبرخلا طن ا ضر 7 0
 | نيعوبرقتةلوتتف ءاملاوءاد وسلا ةأهلا نماهفام ةرثكل ةئج اضن أى هو ةمماح ىؤذةنوذشلادن وقد رغل

 | (ثاانثلا) ةنوخسلا ديد عطوموهوردهلا هب طاحأ دق نضراإلا نم ىل ردغلا نتابلا أى نات ةخ |

 8 اندصوا اذا انال كل ذو دعبلاةناغىف اذهوة أجلا ٠ املا ةزيثكتحخ نيعف سمغت سلا نا زابخالا لهأ لاق

 | نيقرتتملاا: .ًارو للا لأ ف ف وسكلا اذهزدحاولاف نسرغملاناانب أر و ءانريتعا 1ذاقانرقاةو سك
 أ ليقرشثملا له دنع ىناثلا راها لوأ وه نرْغ !لع أ دنع لمللا ل وأنا[ :ط1عفراهتلا لأ ىف لد اولاق

 : دان ةودغلا تقوورخآ ادلن ىف رهظلات قوو دلبفرصعلا تقوو هفان دنع للا لو أو هىذلا تقولا كلذ ْ

 | دعب ةمواعم لاوح الا هذه تناك اداو سماخدلب فل الا فدنو عبار دلب ىف سعشلا عواط تّقوو تاان'أ

 ١ نيل اق بيغت منا لاقي ىذلا ناكتاقالا هذه لك: رهاظ ةعلاط سلا نا اذا عورا.ةعالاوءارقتسالا

 ظ ئذلا ليوأتلا ىلاراسينأالا قير ةمهلاهذهن ءأريم ىلاعت هللا مالكو نقلا فالح ىلعامالك اجلاو | ٍ

 ا ىل ا دناع ةنا(لوالا) نالوق ه ف دوعءباذام ىلا اه دنع هلوققريمضلا اموقاه دنع دوو ىلاسعت لاق م ءانركذ | ْ

 ألا ممااكمض وملا اذنه ناكس ناك كانغ برغت رسمشلا نال تا ناثالا نال سءثلا ثدنأ لا نوكيو سهلا |
 ] ا لوقل اذه قعر ةضانل النمل ىلا ئاغرمقلا نوكي نأ (ىناثلا لوقلاو) ننعشلا نم برقلاناونكس|
 ا (لالا) ثح ام هينوانسح هيف غنت ن امو بذعت نام نينرقلا!ذاباسنق ىلاعذ لاق مءانزك ذم لبوأتلا |
 ال رتغ نم ةنعم م الات دنا ىلءل ديان مهقذختناأماو بذعتنااما نينرقلا اًذانانلق ىلانعتهلوكتا |

 وهفءاالا ضعت ةنسسلا ىلع هنطاش هلأ ذا رأانا ىلع ظفللا اذه لوو اند 'ناكنا ىلع دي كلذو ةطماو ْ

 || كانهعب راب لامتةببعهايسشأ عضوملا كلذ ةفصرابخالا لحأ لام( ىاثلاثحلا) رهاظلا نعلودعأ
 ١ هلوق (ثااثلا ثصلا) بغت مج سعشلا ةبجو سانا عمم اهله تاوصاالول بانل ريشعانثا اسهل ةن دم ٠

 : ش يلا يهون عونك مب ظت هلا يعاب ٌ

 ا كرك لالا قايد ايك شلال لا مالا لعد تاكايزسالا سؤالا قس ١

 .[| مظكأ طن مامن نر هلأ ولاقت ءامس أ مسهك رتوهفمسييق ىسحلا ذاع اامأ و لتةلاؤه تب ذءتلا يا :

 ا .| لاف تامل اضل حو نعآن ماملأو هتلباقم فرك هلادأر 1 وهاذهن ان عل ددلاورفكلا ىلع ةماقالاب سفن |

 و اذه تدل اذا ضرالانودعن هنيع ءأ م
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ٍ 

 را

4 

 [يسامأ دال م هير اراك اوذالانال برقا لولا اذهنوكي أه بشو نانعلاو لاق ع
 ال تما اسادبع نكن (تلانلا لوتلاو) كا ةرغو نونلاكذو سان ىذودانلا ىذكاذكاكذ نم

 نذرةلا ىذي هتمعس ىفاورك ذ موه نم هناف رعن الا ناو ةسهلا هسلأو ةمكلا وللا ءاطعأ ؟ٍ ضرالا
 ىالو كاءال ل اقف ىمأو * كلم ا لاهو نينرقل | ىذ نع ه.:ءهننأ ىضر املنعا وكلا نبا لس( لواالا)اهوتحو ْ

 د هللا هشعفت اقرمسالاا هْنر  ىل ب رض هلا هثعب متاسفمقت |ةعاط ف نوالا هنرق ىلع برش ال اصا نبع ناك

 (ثلاثلا) ساسنلا نم نانرق هتقو ىف صرنا هنالنينرشلا ىدب ىعم(ىاشلا) هكلم كلمو نير لا ىدب ى جسق

 نانرقهح ال (سمانللا ) نيئردلا هيشيامهسأر ىلع ناك (عبارلا) ساس نم هسراتسيفص ناكل .ق

 (عباسلا) امر غواهقريش ىعياينالا فرق فاط هلال نذر هلا اد ىع«ملسو هسلع هللا ىلص“ ىلا نع(سداسلا)

 همامأ نمروذلا هيدمماك زساذاؤ َةلَظلا ورونلا هلر«ىل اع هنا نا (نمالا) نان ريفض ىأ نانر ةهل ناك

 هنا رثا طنب هنأ كم اشيكعاصنلا ىعسي كمّدع اصشل كل ذب بقلي نزع (عساتلا )ب 'ارو نم ةلظلاهدّتو
 ىذيبلا اذ_ها ىعسفاهئاسو اهنرقو سءشلا ىفرطب قلعتم كلل ادعص هناكماساملا ف ىأر ( رشاسعلا)
 نم كلم نر ةلااذ نا ( مارا لوشاز )ةلظأ اورؤنلا لد هنالشل دب ىمب (رشعىداسلا) نر علا

 حان .ينالاءاممانا وهدت ناي مب درامارذغم_هالا لاس: نينرقلا اذالوةءالجر عمس هئار-ع نع 5-2 الملا

 ءان ان ةىذلا ل_لدلا لجالرهظأ لوتالال وااو بالا اذ_هىف لبقاملءاذوف ةكتالا ا ءامسان اومست
 اذه. لاا مولءمود ىذلاواسن دلا له ا الا اذهل كمن اوهو

 ناك هناودداب وقالاكشاهفنأأالا ودوهنرةلاىديدازملا وكب نأ ب-وذرد_:كسالاو» ميظعلا كاملا

 قٍخ سيلاط اطسرا بهذمنأنو مكتلا بحول انآ هللا ميظعتُ هبه ذم ىلع ناكو يكل: سيلاط اطسر ادد
 الم ءاسبنالا نمناك له نينرقلا ىذىفا وفاتخا ( ةثلانلا ةلعسملا]عاهقاوديلاليسالا تلو قدضو

 نيكشلا لع لج قوالاو مرألا قملاكمانا لوق( للا هوجو هءلءاوحت+اواسب ناكمنا لاق نم هم ْ

 ءايشالا للم نمو امس * لكن ماش وهلوق(فاثلاو): ةومثلا وه نيدلا ىف لماكتلا ني تعجل ونيدلا ف

 ْ ىلاعت ةلوق (ثاّثلالادسةّو .:لا ىف ها” [ىلاعت ةناوهاندس ئث لك نمءاشنت او هلوق ىف مومعلا ىَدَدَعْو ومنلا
 مهمواسبتنوكينأو ذبال هعمولا ماك ىذلاوان:ح مهفذطتنااماو ب ذ_هتناامانينرقلا اذان انذلق

 لءفأس ىناءانعم قاتأس هلوق ىف نيسلا ل وخدىف(ةعدازلا ةلئاملا)ابن ناك ام وافاض ادن ناكَمت الون
 ةلاكمانا ىلا عتهلوقامأو لاب اكلت هةعو.كحعو ٠ نءىريخواسحو همةلزناو هماعىلاةتهللا ةفونااذه

 ريع ا ارم نوكي نأ لمت و ةوينلا بس نيكملا هتمدارملا نوكي نأ لم تح ْئيكَملا اذ_-_وةضرالاىف

 ْ ىلعأ بنا اسس نيكملا نالىو أ لوألاو اهمراغمو ضرالا قزاثم كلم هلا ثدح ن ملا بدسن نيكولا

الا هحجولا ىلع هلا مالك جو كاملا بيس نمكْملا نم
 0 د او لاق مىلوأ ل ذفالا لك 

 1 1 الاه اسس * وش اك

 ٠ ةردقا او لعل لو |: ةوهو دو ه2 ىلا هنلصوتب ام لك رع سا مم لسلا نع ةرامعةغللا لأى بسلا

 ْ كال ذل ص ىلا اجب لخوتي ىتاارومالا نمْئد لك نم ءانمطعأ ءامنغم ابد سو لكنمءاشنت اوهلوقفت الاو
 قدرطلا ءاطعأ ىلاعت هنا ىلع لدتب الاد ةةودلاءاشالا "هل نماولاه امن ناكدنااولاق نيذللا نا مث ىلا

 ىفهءلاحات ع ْئث لك نمهانيناو هيدارملا اولاها نت هنوك اوركنانيذلاو ةؤمنلا لءس< ىلا ]وتب هيىذلا |
 لاق مليئا بالا هس لاراضي الف رهاظلا الشم ومعلا ص.صخت نال وش نأ لئاقانأالا ايدسنكلمحالصا

 ْ هنثم هيرو هلا[ ضو انس عا أم اضتفارا | ذاق هد يش لك نمهاطعأ ا[ ىلاعت هن اءانعم واسس عد ا

 ٍ عطش عشت ًاننوفابلاوراسو كاس ىأ عا كلذ كسوءانلا ديدشت عس ءاقورعو ًاوريثك نياو عفانأرو

 ا دجوو همم نيسع ىف برغتاهدجو س«دلا برغم غلب اذا ىتح ) ىلاعت هلوق « ةنةحمءالانوكسوف لالا

 : ىلا دري مث هيدعذ فون ف ملظ نماسأ لاف انسح مهيف دخت نااماو بدعتناامانينرقاا. اذااثلق موقاهدنع

 ىملاناملعا ١( رمان صا نم هل لو قنسو ىسكلاءا رحولفاحل اص لعو نها :انمامأو ع اياَدع هيدعيف هير
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1 
 07 تمس هس يمس حا سوس وح 559-0 - : تتصسس كَ

 َ دادر ب ركذو عدينم قيثو وسع قدشش »ارو عشر نادنب ا هاشنرز. رنة روهأل م

 || هوئياعنل هيلا مد_ كلا ضعي ثعيفمد رلا اذه م5 هاكمانملا ف ىأر هناي قئاولا نا كلامملاو كلان باكو

 : ساصتلابدو دم ديد ن منيل هءانشب هنا اوفضوق هو دهاشو هلا اواصو ىّت- باودالا بأ ن نداوحر دا

 دئقروسلذي احلا عاقبلا لع لملدلا وجر غوجرلا لواسا ا تانالا كلذ نا ملقم باي هلاعو ب تاما ْ 1

 لاملاةةقحت ل_ءاهقناو روم لا نم ىنرغلا ىلا ثلا عيرلا ىف هعضوم نأ اذه ىضذتةمناح )اونأ لاق | 0

 اموقا»_منعازواسجت امهمارو نم ىأ امو دنم دو نيدسلا| نين ام غلب اا نم :رقاااذنا (تااثناثصلاز | ا

 ىلع فاقلا ريكو ءابلا مضي نوهقفي <”قاسكلاو ةزحأرقالوقنو عمه نو داكت ال ساس'لا : نم نما ْ 00

 اوناكامو مه سفنأ ةغاربغنوفرعبال مهنا ىندملاو فاسقلاوءابلا خذي نوقاسبلاو مهر رده ا ا ش
 نودسةمحوحأ و جوج أين اننر هلا اذاباولاه ىلاهت لاه حنينرقااوذ هنماكتي ىذلاناسللا نومسهغي | 0

 الوقن وهةفن نو داكب الهل وقبهللامهةصو نادعب مالكلا اذه مهتمنين رقلاوذمهف فك لق ناف ضرالاىف |

 لديالالوةنووهةذ. نو داكال هلوةفتاثاه .ةنو ىف هتاشانأ (لوالا)نالوق+. فذاك لوقتنا باولاو | 0

 هانعمداكنا (ىناثلالوقلاو) ةبوعصو ةّدش» ىلعنوموذيدق مهما ىلعل ديب امن وحوشيال مهن :اىلعأا
 ىلع واو« ةفب نأ نم برق مهل ساو نواعال ىأالوق نو هةذد نو داكمال هلوةذلوقلا اذه لعويراقلا | 0

 اه وهو ةراشا نم ةقدصو بي رق:د_هبالاهنومهفينوداك اللا ةءنأوهورامضانمتءالفلوقلا اذه ٠
 حجوجامو حوحأب ىف (عبارلا ثمل ا)داكري سف ىف لوالا لولا ةعص ىلع اب خ< نأ مل 4 . الاهذهو |

 ناقدشم امها (ىاقلال اوقلاو ) ف ةرصل |عْم لمل دين اع وضو.نابمعاناسعماامبن!( لزتالا) نالوق | ا

 حوحأسو حوجآه او رف ئرقو حج وحاموخ وحاب نوقايلاارقوزءهل اني وأو حوجأي مداعأر قو | ||

 نءذوخأمح وجأي -ئاسكل الاه (لوالا) اهوجواو 11 ذنيقدشمنيمسالا نيد يتعب. ٍ

 ذوخ أجب وجأي نا (ىناثلا )رحل ابو نمجوجأ موكل ذياوعم كرا ىف م#بتع رسات اهيهلتو رانا مج
 مهاوقن مذوخ موه ىبتقلا لاف (ثاثلا) كل ذباوعح كرما مسخ ةشلف هتحولم:ةشوهووملا 9 |

 يملاو سدعلاكبج جالا ليلخللا لاقت (عبا رلا) ودع هن تعمسو ل ورهاذااحأ جنب همش»ف ميلظلا يأ | ظ
 كرتلا نماممن1لءدفماوقالا ىأ نما ىفاوهلتاو اهتم نيذوخ أمان وكسب نأ لمتحف ق قد رلاجيم |
 ةملعا رغصو 4.ءاسقلا ريصقي مهذصو نم ساسنلا نم مت م دلاو للا نم جوج امولرتلا نمي وجأب لسقو | ا

 ْ نافطألا ف بملاخم مهلاوترثاو هثلاريكو ةماقاا لوظب مهفصو نممبمنمو اري_ثمهدسأ لوطن وكب | ظ

 لبقو سانا نولي ١ وناكل يقف سرالا ىف مهداسفا ةنغبكفا وقلتشاو عاملا سارشاكاسارضاو ||
 || اهفاف لة امورمضخأ أاشموان وكرتيالف عج رامانأ نوجرذعاوناكص لبقو سائلا مول نراك ًاياوناك |
 ا ىدذلا ولاه مهنا نيدسلا نيبام له نع ىكسح ىلا عت هنا مث هدارع معا هللاو ماسسقالا هذه لكل لقد اسقلا | ا
 ل ةاجرخ نوقاسلاو اج ارخ «قاكلاوةزدأ ارقأ سومان وانس ١ لعق نأ ىلع احرخ كل لعتش لهف نير تلا ظ

 لعطاوه فا ًاريغب حرالا لةاوهاَتْس ا لولا اذه ىلعو ناري غّتمنا أ امه لقو داو جرخلاوحارخلا | ا

 ناطلسلا هس ىذإاوهحار كئاوعاشا ادهؤءاسشا اذهحجرذت هنمأش مهنم دخاو لك ح ريس اسنلا نال | 0

 حارم وذي زاب حرملا برطق لافو ردصا ا تس حرالاو”ىلصالا مسالاوه حارملاءاّرغلا لاهو ةنسلك | ا
 راسلاوريسشكلالاملان ءانمكم ىناهحام ىأ ىنونمعافريش ىبر «بف ىكمام نينرلاو ذ لا-ةذضرالاىف | /

 | انمري تقلا فات انف مآلساا هلع نانماسلاةاكوهو هما ىب ةجاحالف جارخلا نمنولذستامريخ عجاولا| ٍ

 لاق مث ماغدال ا ىلعةدد_ثمةدحاو نو:نرقاس' اوراهظالا ىلعنينولم نكس ءاموثكن با ًارقك انآ ن1

 ظ 20 اولاجرب ينوانعان نكلو مكل ام ىف ىل ةجاحال ىأ ام دز م-مثبو مكتب لعحأ ةوعب فوتسعافنينرشلاو) | ظ ١'

 ىهمدرلاو نذل هذ اللاملا بلطأالو م-هملا اذهىلا هفرصأ لاع ىنونبعا ىدملاليقو داب با |
 باربع امدرلاو ةعق رايق رخناذ ب هنالهتعترب ررثلاتدروهددس م 7نايلا سرر دا ١
 ا
1 



 م

 الاصل عو نآن مام واعف ركذم ىأأ رك:ااذع يدعم هير ملا د رب م امندلا يف لمةلاءىأ هيذعن فوسف

 ||| عقرانوقابلاو نيونتلاو بصتلاب سلا از مصاع نع صو ىءاسكلاو ةزج أرق ىب_سملاءاز هلذ
 ا ال سو ةهبوثلا اذهذل لوتناكء ارح ىلا لفرد مَدلا نوكي ىلوالا ةءارقلا ىلعف ةفاضالاو |||

 حلاصلا لمعلاو ناسمالا ى ره ىسملاةلعفلاو سلا ةلعفلا »اح هلق )ل اوالا)ن اهجورم وريسفتلا ىف ةةةانلا

 ىنسحلاهيوث اوه ىذلا* ازيلسا اذدلذ ىن-هملا نوكيو ىسملاةب وثملا ءاززس لري دشتلا نوكم نأ (ىناشلاو)

 نيقلاو ق»وةرح ” الارادلو هلوقكةروهثم ةئدا!ىلافوصوملا ةفاضاو قس اةيوما١'فوصومءاز ااو

 حارسخل:اوداكولا نمرمسمملا له سلاب نكلو قاشل ا بعصلاب م أن ال ىأ ارمسر اني عأ نمد ل رقيسو لا
 ا 1م( ىلاعت هلوق #« ني_تعضن ارمس ئر ةواروسمالوقةلوةكرمس ا ذءرب د ةنوامهرعغو

 ! (اربخ هيدلامي انطس دقو كل دك ارغس هنو د نة مسهل لله مل موق ىلع عل طن ه دو سعشلا علطم
 0 برق دصق هلاناسب هعشأ سعشلا برغم نم ةنوكسملا نك امالا برقأ دصق هناالوت أني النابع

 ١ يارا هنأ لم ماا يقلل يوان قاس دق نيس سذنلا مالم ناد 0 0000|

 اذابيسلا اذ_هلفمهاعس عدلا عامش عوقو نم عن ةينب !الو لح الورصم لاند سدلهنا(لوالا)نالوق ْ

 ْ مهلعرذعتي سعشلا عواط دن ءنوكمف“ ءاملافاوصاغوأ ضرالا ىف 'لعاوبا ارمسا فاول ث د سوشلا تءلط

 قلو رئاسلاوحأ نم دضاان مهئاس شاسدملا تاههم لمص: نولغس ثب اهم و رغددعو شاعملا فف ”رصتلا |

 || ارع تاناومحلارب اسك نولوكيو مهل باسثال هياوانعمنأ (ىاثلالوقلاو) ١ ةثيهلا تكف لاشيوادبأ ة

 ايبلكف 5 دوكلذكءاوت ىلا نسف رتلاداللا نكسب نمل لاو كلذك جزل رث كسصأ لاسنا

 ْ هليلو مولةريسممهننيو كلن لمة موق“ الؤه نعت اا سف نيدلاتزواسىّي-ترفاسلاهمهضءدنارعسفتلا ||
 ”للدلصلا ةئمهك تعمم سءشلا عولط برقاملو ىرخالا سلو ةدحاولا هنذا شرفي مه دحأ ادافمهتغلفا

 مهل ابرمسانول داق ترزلا ةئمهككاملا قوذ ىها ذا سهشلا تعلطالف نهدلاب ىننودكسع مهو تتفأ مث "ىلع ىذغف|إ)
 ْ هيدلاهانطح- دقو كل ذكى اعت لامن حضنيف سعشلا ىف هنوحرادرو كمسلا نود اط صدا واغجر اسبنلا عفت ةراازإف

 | ءاكلم ني انلع دقو غاب ام خاب تح باسأل هذه عسا ني رقلاوذ لع كلذك ىأ (لوتالا) هوجو همفواربخ
  000لع!دفاب ىلع م وقلاءالؤد اهلنا لعد كلذك 1 نام وسو ياسا

 ىف ىضق برغملا لهأ عم تناكايعلطملا لأ عم هتلاح تناككل ذك( تلاشل او) ركذل اذه ىف مال اهملع هلوسر
 كلذك وقدنعمالكل مهنا (عبا رلاو)نينمؤملا ىلا نا تح الاو نيملاطا |بي دعت نم كمل اىف ىذقايءالؤد
 ىأ اري ه.دلاعانطح أ دقو هدهد لاق مننا او د هءاعمهدجو اكموقلاءالوه ىعأ لاق ىلاعت هنا ىعملاو

 ًاموةامحود نمدجو نيدسلا نيب غلب اذا اسس عس أ م) ىلاعت هلوق « كلذك مالا نأ, نياك

 ىلءاجرخ كل لعن لهف ضرالا فنو دفمحوجأمو حوج أب نانينرقلا اذان اولا الوق نوهةفب نو داكمال

 نينرقلا'ذناللعا (امدر مهند :ومكس لعتسأ ةودب بواسع افريخ ىر هيف ىكمامل اها دويتو إن لمتنا

 ثمح هدب | كسو زيسا امض نيدسلا ”ىءاسكلااوةزحأرق(لوالا) ثحابمانههورومالا هدب موقبام

 : اءهف مضلاب سصأع ن نءركي ونأو سماع ناو عفانأر ق ةو تآرسقل الك ىف امهف جفلاب مم داع نع صفح رقو ناك

 لاف نيعضوملا ف نس: ىف اهمض رام يفنيسلا عقباه هاذس ونيدماارعولأ 0 نبا رقو نا ,ارذلا لكىف
 وهف هتلا عنسص نم ناك امو نيسلا ٌدلاوهف مدا ةعمصن 3 يل. قوناتفلاهه“ىءاكلا

 لعق مضلابتسلا ف اشكل بح اصلا 0 ب لونوخر دنس عجبا رجلا سدا ٍ

 (ىنلاثلاش ثحلا) سانلا هن دكت ثدسردصم 3 ةلاث_سلاو هةاخو هلنأ هلعنابثوهى [لومغم عع

 ىفناك_لا اذهل قو ناجي رذ نيبو ةينيمرأ نيينالبتج ليقو لامشلا ةمحان فيدل اعضومنار جطظالا
 هيلااناسناهسواهتنمانأناعبرذا باص نا هئعرات ىف ىربطااريرح نب دم ىو لرتلا ضر اعطق»

 7 ' ةردقااولعلا نم هلل أ انآ [دقو نيد_لا نيد : غلب ى- قي رطاا لإ ورخأ ادس عسل برغم او قرمشملا خابامل



 نع

 | اورفكن يذلا بسفسأ هوقب هعشأ لوسرلا هيءاجام عامسا نءور كسسذلا نع اوضرعأ مسهخا ني رفاكلا(# 5
 تاندالا ردت نعممضارعا عّممو ديعاسع ن 220 وظف دارملاوءاماوأى نهد نم ىدابءاوذنخت نأ

 هعفري لوركبونأ أ ارق( ةيئاشثلا هلك ملا) هب وتلا لبس ىلع ماه ةةساوهو وسر سمو هرهأ ل اوبقنع مهدّررتدا] ٠
 هنا رك ذراع داعاس يف فلا ىَتبااف رم ىهوءاذا عفرو نيسلا وكس اوريفك نيذلابفأ مصاعىلاا| |١
 ىنمملاووريخاو دخت نأ أديم يس>هلوقف ةريدقتلا اذه ىلعو بلاط أ نب ى_عنيدمؤلاريمأة ارق ٠

 ريدقتاا اده ىلءو ىخاسأا امذل ىلع تدفن ؟اًورةننوقانلاامأواذكواذك وذ نأ ممم سحو ديم 3 ْ ْ ْ

 لاوق؟داعلا ىف (ةالاثاا هلكسملا) اعفانءاماوأ ىدامع اخت اورفك نيذلا سسفسأ نها 3

 هلوتك (دابع مهام مامصالا ىشلمقو مو مطد وممولا ءنيطامشلاو هلبقو كتالملاو ىسعدارأ لبق 59

 ىوأملا هنا اجرلا لاق( لوالا) نالوق لزنلا والم رقاكتلل مهجان دتعأ انا ىلاعت لاق مثمكل اثم داب
 هب هينام ىلا نعقرك ذ مث مياآ باذع مه رشف هلوق هريظلو تفيشلاوهو لدزلل ماقد ىذلا هنا( قاشلاو]لزتكلاو 1

 م هيمن الق ايدل ةايجلا فم_ميهسلضنيذل ا الاسع أ نب رسخالان مكة دنت لد لق لاسقف موقلا لهج ىلع

 ١ له هلو مهنءهلأس ا وكلا ني اّنأ ىلعن ءوناكلا ىلهأ دهام ن ءو ةمصأبأ هل ءاعىلاعت هلو ةكنامهرلا | 7

 هال نتا أ ىف ىب مو تاعاط اهنظي لاسعالاب وأي ىذا اوه لاق,نألضالاوءاروزح

 اهيفم_مقنأ اوبعتأامناو باوثلا:اجرللاعال اك اونأ امنا لبا وافمهرفكل جالمثمليشنالاهكل |
 لاةفمهعيص نيب ىلاسعت هنا غنملا ضاوفاك مهن نيب مولاهم اوز ا ةلامونزوقلاورحالا بلطلا#|
 ةرابع هناء ا (ىلوالا ”هلعلا) ناَتلعسم هبفوم 4لاعأ تطبق هناقلو مهب رتان : ااورفكنيذلا ككاو ا

 ءاملا قدلاف ىلا عت لاف لوصولا : نع ةرابءءاقالا لق ناف هتيأر ىأان الف تدقا لاسقي هنا لئلدب هيو فدنعا
 |ءاتالا ظفلنا باولاو هللا باوثءانقل ىلع هاج بجو لا ىلاعت هللا قس ىفكلذو ردقدق سم ىلع |
 هنولوةي ىذا اورو مشمره اظزاحج د يؤرلا ىفهلامعتسا نأ الا ةاهالملاو لوصولا نع ةرابعملهالا ف ناكاذ |
 فراءالازامجملا ىلع اظفالا لج نا مولعملا نمو رامضالاالا مالو هن هنا ب : او ءاقل ةيسافوأ رأاث ام

 تطبخ ىلاعت هلو قب ةلزتعملاتادتسا( هيث اثلا هلْمسلا) راسخ الا ىلا هعمحاشام ىلءهلس نموا روهشألا

 ةرديلا ةروسقفءاصقت_ءالان اه ارك ددق هلك سلا هذهو ق١ ريفكلاو طاسحالا,لوقلا نا ىلء مولاسعأ 0

 ||| اندنعمهل سلو مهبكردزتانا(لقالا) هوجو ه.قوانزوةمايقلامونمهل مقتالفىلاعت لاه متاهدبعتالف |
 زيمقأ نيد>وملا ن هتاثيسلاو تاس سهلا لهال عضوبامنانازيملا نالان امم مهل ميقنال (يناثلا) رادقمونزؤ | 0 0

 ةعاطلا» ا اوراس يما سب تبلت نموا ئقانإ لاو( تلال زيزو تلا راج تاعانساا هت 0

 لاق متريفكشا او طاسم الاهل اوقىلءءاش ريسفتلا اذ فو هتءاط نم؟ىنز

 ْ ىلع مهو ارجو ددمعولا عاونأ ن ءءانلست دىذلا كلذ ىأ كلذ 00 ١

 ع ىلعءازجءاز ازيا كال ذ ناىلاعت نيب مهلا زج هلوقا ناس ف طع مهجهلوقو "لطابلانولانعأ 2
 رهيلسراو دعا وهنا تانآ اود انأر ندا اىل ١ وناضأ مهنا (ىناشلاو) مه ا (امهدسأ)

 0 ىلا.عت هلوق ا مماوزهتسا ى> موي د حنو م بملعترلا ىل_عاورصتةيملق

 ”هلّكسملا) لتا اسمن الاى لوا عر لايف بدلا الزن ننو دوغل !تانح مسهل تناك تاحاضصلا

 بغربامرك ذيهعمتام_هلْزن مهنا رافكل ارك ذاملو ذعولابهعتادمعولارك ذا ىلا عت هنا لءا(ىلوالا |

 الث ٌسودرفلا تانج مها تناك تاطاسلا اولعو او: <[نيذلاّن الاد ملاصلال معلا نايا 00

 للذي كل ذو هل فوطغملا رانغم نك © ةاداواحالا ىلع تافاسشلا لا فلس [ةنئاستلا 1

 نءواهلضفأوةدنملا طسو سو درغلاةداتقن ء(ةثلاثلاةلمسسلا) ناميالل ةربا.غمةحلا لا لاسعالا ثا 3

 عير 000 0 ردم انو سم ومس م سل



 م نة :

 | نيفدصلا نيب ىواسادا ىح ديدخاربز فون ) ىلا هتهلوق# عاقر هيلع تعضو ىأ مودم بوث مهلوق نم

 | لاقت ايقتهلاوعاطتااموهورهظينا اوءاطساافارطق هملع غرف ا ىنوا 1لآق ارانولءساذا شا ونفنالاه

 / ر زل للخلا لاق هعطق دب دولا ربننا معا (اذح ىردعو ناكو“ ٠ اكدوز عج ىز دع وءاس ذاق فر ع نمهحراذه

 | كلذ ىوردقو ناينالا نم ىوتث أرق هنافذزجالا فلالا دعو | ع.بجلاةءارق ةفضخأ اةفطقا ادي دللا نم

 ىتح هلونو هلت رفكو هن رفكو تركو هنركذ يت اا فدع ادلب نيقوتا نيدقتاددساع نع
 3 ثيحي تراص ىت>ضءب ىلعاهضءبربزلا كلت عضوف اهبدوب أف ىأ رامذا هذ نيف د_دلا نيب ىوابسا ذا
 | ىمحلا ديدملا لع با ذم ساما ءيصرانلك ضراصااذا ىقحاهباع ئفان | عضو مت امهالعا ىلا نيل انيبام

 . اق [يلج كانا ةريمكلاريزلا هده نالر ءاوزما دهنا بعاواداص المر اصو ضع هضعب َي عا 7

 | فرصا عت هناكفاهتم برقا عمالا نكمالابملع يفنل اواسهتم برق هلا ىلع ناوي اردقي لراسنا# ترام

 نيدسلا نيب امدعب لق فان كسصلا يح اص لاف اهءاع نيف اغلا كا واثادبأ نع ةمضعلا ةرارذا كاري 4

 نيذدصا او نيتمضإ نيف دصأ اًىرتونالب اق ىأ نافداصتي اممنالن يللا اءناح تا دعا أو حس رفا

 ]| غرف أ ارطقىنو اهرب دةنو غرفا هلوةببودئمارطق هلوقو رطب هنال باذملا ساما ارطقلاو نوكسو ةعؤن |
 ح رفاه ردءاشاا نال ةفغلاءانلا ف دخل اوع السا اذ لاف مث هملع ىناثلا ةلالدإ لوالا فدخل ارطقملع

 لجال هيلع دوعصا | ىل زلءاوردئام ىأم ولعي نأ هوروظي نأ اداصنيسلا باب اوعاططصا اه ئرقوءالا نم

 اذ_ههلوقف ىب رنمةجراذ_ هنن رقااوذ لاه من هساخو هب الص ىل>ال همق: ىلعالو هدسالمو دعا

 هلي وست نم .نيكسحةلاورادتنالا اذهو أهدابع ىلع ةجرو هقا نم ةمسعنّدسلا اذ هىأد لا ىلا ةراشا

 | طاش ام لكو ضرالا ىّوسم اكوكدمىأ ادد لا لعج ةءامقلا* وحان داداف ىعب ىردءو ءاحاذاف

 ٠ 0 نينرةلا ىدةباكح رخ ١ !انههواقسي ردعو ناكو ديوتسماضرأ ىأد ان“ ءاكدئ رقول دنا دقف عافترالا دعب

 دل و ميار ءو اعجمها: مكر ودا ىف مو ضعف حي وعذتموب مر ضعأك روز ىلاهتهل 6 /ئ

 هل وقف ةريمضلا نا لعا (اعمسنوعمطت الا وناكو ىرك د دنع ءاطغ فوه يعأ تناك نيذلااضرءني ء رخاكلا

 ضعنىفمهضءعجامدلامولنا(لوالا) هوجو هدول هلوقو حب وجأمو وجي ىلا دئاعم_مضعب ْ

 نم نوجونبح مهما لبق ضعب ف موضعي ح وعجورفادنعنا(ناثلا / حوران انءاوعتمامل ةفلخ

 رشا نولك أيمن هءاودنواكسضأ,ومءامز ورمشفرحلانو وأي داليلا ىف نيجد من وح وهدا ءار ف

 يل اومح ممبلع هللا ثعيمت س دما تدب وة دملاو دكماوب أبنأنوردقنالو ساسلا مول نواك ٍ 2

 نأالا لوسحم كا د لكو ةمامقلا مود موو هلوقن هدارملان ا: (ثتلاشلالوقلاو) نونوعفمماذ 1لخدتفا

 روف نيقن دعب و ضعب ىم منعب جامد ءفاكد دسا كلذ هللا ل_هد ىذإ!تقولا دارملا نا برقالا |

 0 وا اا دودلاىفمالكلاو ةماسقلات ا 1نمكاذراضوا

 هنأ ىلا عت نيب و ميظعا اغلا نم ءمهلخ ادتباملرافكلا باقع ىرج ىربي كلذف لاو أ انودكحصمرص

 دا ااا الج واش ا تنامرن سنار ااوهفىمعلاامأ اوهدواوعنيدلا نير فاكتل ةفدكم

 مهتلاحن ا ىنغياععسنوعبظتسيالاوناكو هلوق نم دارملاوهف مهدلاامأو قالا لومق نءمهفارصنا ةدمطتم

 || محاو ةعاطتسالا كلتمهنعتلازءالز وهوه ى ميسص | ذا عمسلا عسطة سي دق مصالا نال م_ههلا نم ملغعأ

 اوعطتملاو دعس ملال م منال كاذو لعذ ل1 عم ةعاطتسالا نا ىلعاععمنوعط-بالاوناكو لوب باصحالا

 ىلارظنلا عمطتسأ ال لج 71 وقكمابا مهل اهُدَسا ماكل! كاب عاب نسي جرخت هتمدارملا ىذاقلا لاق

 الءرن نب رفاكبلل مهجلب دنعأ ان“ املوأ ىنود نم ىدابعا وذخنأ اوزةكنيذلاببكلا) يىلاعت هلوقنالذ

 [|| اعنص نون ممن نوب مهواشث دلا ةاملسا فمسمعس لضنيذلاالاعأ نب رسسخ الا مكن له لق
 ( مهح ,هوارح كلذ انزو ةماسقلا مون مهل يقنالف مهلامعأ تطبخ هئاقلو مسجب رثان ان اورفك نيذلا كما
 ا لاح نم نيباملىلاعت هنارلعا (ىلوال اء ةسملا) لثانسم فو (اوزه ىلدسرو قايآ ادعو ازرهغك اع

 ا



 نادل

 نمسا رح ن ازحا كل هللاق هنا اضيأ ىورو هدف لروشام ليةيالهقانا مالنا اوةالضلا هيلع لاسقفف ارمع ]|
 (!ذاام ىك-ءالو ةناثلاةءاورلاو ةموسلاو ءابرلاءلمعب دضقاذاام لع ةلوجم ىفو الاةءاورلاو ة العا ارحأو ْ ,

 رشعغباسلاءان الذل !موب ةروسلاهدهرب سفن مت هنع هللا ىذر فضح ا لاق نيعجسأ هرعصو هل آو.دهشان دس ىلع '؛

 ةرغغملا انصك نانيمنارلا ىسرأو نءءرك الا مرك [ هللا لأ فو نينزغ ةذلب ىف هن اهسو نين اةنسرهصر هش ند |
 ْ : :ميظعلا لضفلا وذهنانيدلا موىف لضفلاو |[

 «(ةكمةناث وع وناعم السلا ماع مسضةروس) #*َ 0 26

 0 (مي>رلا نجلا هللا مسن ) 0
 || فورحنا (ىلوالا) ةمّدقملا ةثالثتام3_ةمنم دب ال تآ ارا! ىف ضوخلا لبق (صعيهكص) ْ ّآ

 أ اناا اواو ةمفافامم ةعوطةمتانانثااءاوةطنر نا برعلاةداع ترح دقو الو فانت نيسع ون ىلع ردعللا | 0
 داصلاذ لاداولوةمف ةع..2.ةسوتفم فاالا اهطسو ىف ىتثا تاشالئا اا وةط ناواهل انما كانكخر |!

 || ىطالا ىف هءانروظ !نم ناف نا مالا هم داَتعف ,هتملا فورحنتب نمهدحو ىازلاامأ ا هااكش كلذكو د اضأ 0
 معينا عينت ( ةينانالا دق ا امأ ( هلع ىءانثاا همشد يد قاعنلا ىف هءأن روطظر ل نمو لع ملا الك رعد

 / هلاماز ا ولامم لكعابشنا َر 2 اذهلو هسيأ ع را اعلا ٍ ١ را عسب يف >2 عابشا نأ ظ م

 (اهدحسأ ) قرط هن الثعضوم اا دهبةصوضلا تا اًرهلاقع ارقال(ةئلاشلا ةءتقاا) تاسوتفملا نم عمتشم لك | ْ

 الأ اوعمع نا (اهثااثو) ءاملاوءاهلا اولمعن(اهناثو) ءاماارءاهلاة ف عايشاودو ىلءالا,اوكست تأ |||

 مهلورخ الااو ريكي و ناك امنييأ امه د اوههشيف ءانلاوءاسولا نيب فالمحالا عتمفعرفااو لصألا نيب ||

 رو وثم عرف ةلامالاو ىلهأ ةعمسشملا ةقفلا نا (لوالا) نالوقفالتخالا اذ وا بحوماب كا
 نم نسح أو دو عرفلاو لصالا ةاعارا اعماج نوكسسج لرش الا ليماوامه د عبشاف لام<تسالاريثك ]|
 تناك هع وطقم تناك اذا دعما فو رحنم ةيئانثلانا (ىناشلا لوقلا)رخاالا ع .دضتو امه دحأ ةاعا ع ظ :
 نالوصوم ظفالا فناعوطةم صءمهك ىلا هن هلوقىفاءواهو عام_ثالاب تناك ةلودوم تناك ا ذاوةلامالاب ظ ١

 ( ل_صولا بااجو ىلظفالا عاقلا بتاحامع صني االكنوكلرخ الا عم_ثاوامه د-أ لسماف طنا ىلا
 | اعجءانلاو ءاهلا ةحتف هن ةفورعملاةءارتلا سو (اهيد-ا) تآارقهشضلوقنفاذهتفرعاذا ىلملتا |||
 | ءاهلا اورسسك امتاو بون نع جاع ةلاور دام نباوو رعىلأ ةءارق ضوءانرلا خةوءاهلا ردع (اهتنانف) | ا
 |ءابلاريتكوءاهلا خف (اهئلانثو) طقرسكيال هناف هسنتلل ىذلا اهل نيبو هش اقرفذ وكنلةانلا توذ أ
 ءاساانالءاهلا نودءاسلا اؤرسسك امناو مهاع نع لاصذلاو ةحلطورثيعالاو زا ِ

 تأ

 :امهتلاما (اهعبارو) ةبسانملل ةحوتةم ةسد: ىلا اهئاططءا ن٠ىلوأ ام> اةريسكلا :اطءاوةريدكحلا ظ :

 لاري راب او ىرعنلاو رماعتبا نع لسسأ ني دملولاو صاع نع ىي و لضقاو قاسكللا ة«ارقوو اهب
 ,ءاهلا مذ ىهو نسل اةءارق (امسماخو) ءايلا ةلاماوءاهلا ةفاها ىف ني ر 2 ناو محا 0 ||

 | تنثنإ كل رقف اوم نسا! نءف اشكل بحاص ئورو ءاسيلا مضؤءاهلا خفاضيأ هنعو ءاسنلا عفو |
 ْ رخ, الا فو امهدحأ مض نحل اًءءارقنا بدتكملا باك ىى- نبادروأ هنال نسا نة ةءاورلا هده | ْ
 أ لفل نم نأرو هت هنال نيدعتا | ىلعال امه دنس مض ىلع سلا مدقا امنا مهضعب لاقو نيبعتلا ىلعال ||

 امنال لوو #تناكناو تامفاالاهذهنالكاذو لانملاو رادلاكو اولا نءبلة:ءفلا١اسلاو ءاسهلا ف ا
 |[ هايطحبا اعلا رلافانمء عتواذافلالاو اظفنل اىفاهل هباش هوهام ىلع لع !منافاهل قاقتسشاال ||
 اواولا مك يفد ءسواولا نع تاق مءانلا وءاهلا فلا نا نسطلار ودتاملا كلذ ةغالاف بااغلا نالوا ولا نيع |
 ةموأ أ رك(ةمئاشلا "للملا ةمضلا نما شام وما اناناه (امسداسو) ةمضلا تتسأو اولا نآل هلبقأم مشو ظ
 فوراس نؤمل هب ءارتقلا ابو نيعل !نون راهانا عم ةدكس ندا ضء:نماهضعب فوراسا ل _ضذإ ضعنوك ْ

 ظ خ9 ) :

 ا 0 ١ منيع ع

 نعد
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 مًأساذاف اهقوفنسسودرفلاو ةميرالاراهنالا اهنمو ة_برداهالعأ سو درفلاو ماعةئام ةريسم نيت رذ )ا

 ةدنطادعب خا ئم هل سبل هنا عم نينمؤمال الز ةنملا "هل لع انهذ كا دك د رح [باذع مهب "هلا

 الطلاق يرن نإ هوكؤجؤاد ىلع ةئام طوع لوس :اكال انلق با واو ا

 انغالقاددملثعانت-ولو قردتالك دفنتن أ لقردلا دفنا ىرتاماكل ادادم ردهلا ناكول )3) قكاعت ظ

 د تسوس نعود د بعل وع

 انام أر قامتدق تانك تان دك رصاسملا |! اولاهو وه 1 هذ_مدحاو ىلامتهّللا ءالكن انناعصأ ْ

 نا ىلع لدبىف رتاسلك دفنتنالءةهلوقاضبأو”ىابحلا لاف ىلاعتهللا لءتاةةلعتم ىلع تاماكلا اولحأ]
 هنا ىلعل دياذهواددم هلثج ا: سولو لاه اضرأو همدق عذتما همدعت اموت: اق دفنتدق دقىلاعت هللاتانك

 ىنو مكلشمرشباناافا لق لاسقف عضاوتلا ب رط كِل: ناب لسو هملع هللا ىل_صا دى هأ هنن ا مالكل اك ١

 ددالا دحاولا هلثاال اهلا ال هنآ ىلا ىمو ا ىلاهت هنن نأ الا تاف_صأا نم ئثىف مكن وىبزاشءاالكأ ىلا ||

 (قانثلاو) دحاو هلا مكسولاامتاهفوق ىهورمضللا ديفتامغأ ةلكتا (لّالا) نينولطم ىلع لدتت هن الاودوضلا |||

 روسلاريئاس ف نيبولطا |نيذعانر رق دقو ةىعمسأا ل ”الدلا» هنابثا ن نكاد اواهلا ىلا عتهالا نوكنا .

 زتاضملاّنظ فولناو هسبلالماولا عف ةانملانظوه“اجرلاو هيرءانقلو ري ناكَف لاهم ةيوقلاءوجولابا

 دق ةرظانملاهذهو هللا با و تدب و هتيور لعبرلاءاقلا ولج اياه أو هسبلا ؟لدماولا ||

 هلوق (اهاوأ)تابآ ثالث ىف هللا ةيور ل وصح ىلع ليام ةرودلا هذهرتأ ى درو | ىلا عت هنا بهقلاو تمّدقت ْ
 ندهلوق (ا مثلا ) الزن سو درفلا تانج مهل تناكهلوق (اهينانو )تاما تأ , اناورفك نيذلاكئاوا ْ

 هللا ءاقلءاجر ف للصح نمىأ اش اصال_ع للم _ءملذ لاق مث كلذ نم ىوقأ ناس الو هيرءاماودبرن ناك 1

 هفقريتءامرجال ةعمسلاو٠ان رال ب قؤيدقو هق هنو دق حلاصلا لمعلا ناكاملو ملاصلا لمعلاب لخةشيلف ٍ
 هذه تازن لدق « | دح أ هيرةد ابعد لرش الو لا ةفكرشلا تاه-نعارغ منوكي نأو .هتديفؤينأن ادت | ١

 دحا هيلع علطا اذاف ىلامعت هلل لمعلا لعأ ىف ا لسو هيلع هللا ىلض هتنا لو سرل لا ريهز نب بدمج ىف ةياالا ||

 موب

 مهضءد لاف (ةعبارلا هتسلا) ةنلطارام ار عفت اهنمو نورلا شرع اهقوذ ناف سو درفلا هولاساف ةنحلا هلا 6

 دعب سدلو ةعلملاب عتب نأ دب الفالوأ لزنلا ىطعأ اذامي ركلاو نيسنمؤملل الزئاهتملكب ةنلسا لعج ىلاعت ها |
 . دعب لوني رفاكملل الر هج" هلج ىلو ال اهب الاف لءج ىلاعت هنا سلأ اولاه ناف هنئاةيوثرال!اهتملك نا |

 هللا نءانودم هنوكنع ةمترملا فارخ مران اىءالصل | ليعفم مين عا ولاا مهنا مث نو ودهن طولت نع

 . || ىندعيادوع ايس داع ةوقك الوم ناكم نملاس لاقي لوما لوط الوححا غنوا ىلا هت لاهم
 | ناسدنالا نال ل اكل اةياهت ىلع لدي فمولا اذهو اهريغءاشأ دي رب ىتس اهتئاربشو ةنللا تاداعس ىلع دي زهال
 هلرق « هنم لع و هامىلا فرطلا خاطوهفتاذاعسلا ف تناكص سود ىأ ىلا ل_هواذا ا دا ىف

 ةدا.عب كرشب الواط اصالمت لمعبلف هب رءانقا وجرب ناكن خب دحاؤهلا مكهلااقأ ”ىلا حوت مكة ئمرمشاننأ

 لئالدلا عاو اونأ ةدوسل اهذهىفرك ذامل ىلاعت هنا لسعا (ىلوالا :هلثسملا) لئئانسم ةئآالا فو (ادح أ هنر
 تاماكلادادمرعلاناك ول لقلاقذ نآرقلا لاح لاك ىل عه ناؤالا صدصاق أ ايف حرمت وتامدملاو

 همكحو هللا لعتالكت تكول ىتدملاَو طملسلا نم حبارمسل ! هية وربما نءةاودلا هيدا سا داذنلاو ىنر
 ف.كراملانامالكلا ١ رهو تاللكل ادمن ٌلبقدننلرم نمل رحل اندارملاو اهلا دادم ركل ا ناكو

 ىعانسم اريغب ةدبلا بالى اننملاو ةهانشمريغدقلا تامواعمو ةبهانتم هذ ةماظعلاو عاسنألا ف د

 بام أ نب ىح نا ىورو تالكتد ”انلءاتلان وقابلاو هبا ىلعلعنلا مدقنل ءاملاب دف ىفاسكلاو ةزسأرق

 ب . "الا هذه تازقالرلقالا للا نم ّحدتو أ امو نور قت ارعنك ارش و دقت :دكتلا توين مو كبك قالا ْآ

 لوق ىف نعال ىلع نوفلاخا جحا( ةمئاشلا"لئسملا) هقائالك, ربي نم ةرطق هنكلور منكر يخ كل ذ نا عب

 اًميأ وهف هلال_ثهثدحملانوك,ىذلاوان“ د# نوكي هنا ىذلاو هم الك لاشع# كتي نا ىل_ءرداق ىلا.عت

 نيام ىلاعت هنا لعاو ةمارالا ةفصلا كنك تاقاعت ىلعةلادلا طافلالاهثمدار نا: ؛اهكأ باوسوث دم
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 ١ اوجد ذووم قاف ملا ! ناار ى ادق شعب نوكر نأ (ىفاتلاو) هقزر بو متن طتبر لشق اعز نيرا | ْإ | !

 ١  1ةذك اسءااهدعزةروسكم زم ارونمةفورعملات ءارقلا( ةعبارلالسسملا) 0 مابا

 ثرو ىئريف (ةسماسلا هلك اا)ىاصعكىاروريثك نباأر ةوءايلا فب نكل كلذك مسد نب دمج نعد :

 ١ | شعالاو ىرهزلاو ىءاسكلا ورع ىنأ ةءارق ىعو ( هينا و) ةفص امهيف عذرا ةفورعملا ة+ ارا (اهدحأ) هوجو ||

 نسل او دن يرفعجو سابعنباو بلاط ىأ نب ىل-عن ء (اماانثو ) ءاعدللاناوخامهضمزمابةطو ||| ْ
 : | نء(اساخو) بو ةعبل آن نءثرأو ىثريساءءنبا نع( اهعنانو) لعاق نزو: ثراو مز ثري ةدانقو

 : | بمشلا هش ف اشكلا ىفلاق ذ وَلا ف ءذنهولا (ةغالا) لعمفانزو ىلع ثزاوريغضت ثري رواىردخجا ٌْ

  00وح -رخأ مرانلا لاعت_ثاك ذخأم لك هذ أو هيف هو دفورعشلا ف هراش ناو هتراناو هضاي فداشلا ظاوشن |

 : | فضر لو ازيم بدشلا نرخأو سأرلاوهو هدنمورعشا !ناكم ىلا لاعة شالا د: سا مت ةراعتسالاح رت
  1مةياحالااهلب ا ةمو لعفلا بلطف ءاعدلا امأو:هله هذه تدصصف من نخايركر سر هنابطاخم العب ءافتكا سأرلا

 ٍ ىأا ءاو هبل هنو لاسقي قئدلاو برقلا عم ىلع لدسف ”ىلو ف بسكر ثلا لضاامأو ةبعاطل ا سعال ا ىلب اق 21 ْإ

  ! 1لكو « بغشت كءاونو دداوءتدعءو « ةدعاس لوق هنمو ىلووم دهد أم دعاسو هدم هددن دأ هتباوأو

 <لاوو دي أدل ارهظ ىبئاهنال ةعذربلا ةءلولاو ىعسولا ىل ىذلارطماوهو ىلولا هتمو هيليامم تسلجو كايامع 1 ْ

 ا مارملا دصملارطشكوحو لوف ىلاعت لوقو ه:ءبرقد_ةفارمأ ىو نم نالدلنلا ”ىلوو لدتقلاو ميل ا

  7مه اوتو 527 وشالا ل .ةئ:بانموهذربدأ اذا نع ىلواماو هءلبامت هلهج ىأ .ه+فكربءالو م-هاوقنم ١
  1همقو بد ءرق او ففادلان نمو يرقالاو ىفدالاك ل ولاوأ ىلاولا نم ليضفتلا لعنأ نع ابل ل

 ] || عضو مسا نملاو حر ااكىلولا عضر وا مسا ىلوملاو هنلا برقا ناك وش اب قحأ ناكنمنالاضيأ برقلا ىنعم ْ
 آل ةقلللا لسا نم تالفاعلا دج هلمو.خ رحل اةغللا قرقعلاو دلتالىنلا ىهذرقاعلاامأو ءانبلاو ىرلا

 || لوؤي دقمت هيلا مهيأ لوؤيىذلا ل جرلاةصاخمهفل"الاامأو «ةاوقتب رضادافمسلابسرفاا ترشعو |3 .

  | 0هءلعهللا بص" ىنلال اكس نيداا ىف :ةفاومالو نوءرف ل اكى رخأ ةيصعاو ةرانةيارقلل هلا مهسهأ
 هللانا(قانلاواةيعض هنوك(اهد_ةثالئارومأ لاؤسلا ىلع مدق مالسلا هسلعءايركز نأرلءاو سو | ْك ٍ

 ٠ نأ هدب #فرب رقت دعب مث نيدلا قة_عفتملا ادسع ءاعدلاببولطما نوكسح (ثلاشل او)ةبلا هءاعد ةرامىلاسعت ٍ ا

 ٠ || اا نطابلا فرهظي نأ اما فءضلارثًافافدعض هنوكودو (لوالا ماقملاامأ) كاؤلانحت ردةثالئلارومالا

  00نادب اد ات لا اذ هاف رغاظلا فرهظرام ىوفا تكي ن نطابلا فرهظيىذلا فعضلاو رهاظلا فوأ
 ٠ | أل ندبلا ف ىتااءاضعالاْ ص ماظعا!ناوغ ه ريوقتد ىممظعلا نهوهلؤقوهو نطابلاق ىذلا فعضلا

 تناك ذارغ "الاءاضعالار اس اهيلعدقعن ادعو اسا سانوكت نال ( اممم دحا ) نيتعفنا كاذكت و ||[
 | ئ اهيلا ميتا هنا (ةمخام .ئااو)لوملا نمكوقأ نوكينأ به لماحلاو ماظغلا ىلع ةعوضوماهلك ءاضعالا

 | لا امو ردصلا ماظعو سأرلا نو ةلزنع .ءاضعالان ماهاوساما مب ىو ةنجنوكتنال عضاوملا ضءديف .

 | لوق:ةاذهتثاذا اهللومقلا نما دعي تاق الرا الم لع ازويص نوكل ابلص نوكي نأ يهدف كا ذكن اك
 ١ ملنعلاتالو وأ مواشر عمان دعام فض ناك هفعض ىلارمالا لصو نه اشعالا بلصأ معلا ناكذا 1 ْ

 ص بيدلا اًدهاف لومحت ىلا هقرطتل امجوم لالا ىلا فءْضا!قوطت ناك ءاضءالارثا لال ءاس ناكا ذأ |

 ْ | لأ تثف سأرلا ىلع هبدشلا ءالمتسا كلذ فرهاظلا ىف فعضاارثأ امأو ءاضعالارئاس نيب نم نهولاب مظعلا
 نمهاملادك و ىف ءاعدلادب نام كلذو رهاظلاو نطابلا ىلع فءضلا* السا ىلع لديمالكللا اذهنا| !1

 | ا ٌ ءاعدلا دود سه ناكام هنا (ىنانلا ماقلإ) ةرهاظلا بابسالا ن نعيئربملاوهيوفو هللا لوح ىلء ناكئرالا

 ا ىذلااب لافوراكالان ءاداو لسا امنا ىورام (امهدحأ) نيوجو نم هي لسوتلا هجووةتبلآ

 اان هدر هن ؟ولفالو أ ليقاذا هنا كلذو هّتحاح ىضقمم انملا نيلسون نع احن ص لاذ اذك تقوى اتا :

 َ | ًةقاشةداعلا ب شناوهو (ىئاثلاد) ةماعلا ظام ىف ىعسبال مدملاو لالا ماعتالل اطر درلا ناكتأ 0
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 جو

 ١ عم ءو ماغدالابرك دداص ةفورعملا ةءارقلا (هئلاشلاهلمسملا) نونا نوهخييو ضع اهضعب |

 || عضوملا اذهب صتتع ىذلا نكل تمد دقتدق تاوفلاءذهىف ةروك ذملاب هاذا ا (ىناثلا ثمفلا) راوظالاب

 / أ( ةلايفصو فاكلا نة هسفت ىلع هللا نم ءانث صعبهكى ات هلوةّنأامهنعهقلا ذر سابعنب نع كىوزام

 ١ | فاكلا لج هنااضد امهنعدهللا ىضر سابع نب !نءو قداضداضا | نمو لاعنيعلا نمو داضءاهلا نمو فاك

 [|| نب عيرلا نعو ىرخأ ميك | ىلعو ةّرمركلا ىلعءايلا لج هنا« فعاضيأ حو ميركل اوريبكلاا ىلع
 | لاوقالاهذهو لدن موزب رع نم هنا نيعلاىف اههنع هللا ىضر سابع نبا نعوريجي نم هناء ايا! ىف سنأ
 ناانالزاجن بالو دم ةملارال ةغللا هلع لدئالام هباّكعدو نا ىلاعت هللا نمزو< ال هناا ذب امل ةيوق تسبلا

 'فاكلاةلالد تسيل هناق و 21 ذام ىلع لدتتال ةغللاوانطاب ابره اط لكل نا معز نم ل رقانباع خف كل ذانز و
 سو هيلع هق ا ىلا لوسرلاءامس ا نمرخخأ مسا ىلعو اريبكلااو أ مي ركمل | ىلع هتلالد نم ىنوأ ىناكسلا ىلع
 | ىلاعت هلوق «الصأ ةغالا هيلعل دن لاكش ضعبلانوداهشعب ىلع لب توكمترانلاو ؟ةنخاوأ ك_:اللاوأ

 || ردصملا ةةصتآ ارث 3 عيرأرك دةظفاف (ىلوالا هلكسا )١ لةاسم هنف (ءاب ركز هديع كبر ةحررك ذ)

 || اهفمةفاضالا ىلع 1 رهجر مس نم اهمفذب الفر دسملا ةخ.صام أ سهالا وأ ةددشمو أ ةففخم ىضاملا وأ

 || ىعملاوامهعقرب(اهتانو) دوه او هوءاب ركز نم ةزههل اوهديع نم لادلا بصن (اهدحأ 1( هحوأ هنالث

 | ودومديعتلب رةجر ىنعملاو ىنانشلا عفربو لوالا بسن (اهئانو و) م اعنب ا نع"ابركز هدمع نه ةوحرلا كلتو

 ناهجواهيفن فيفذعلابىناملا ةغ.صامأو ةجر بصن نم اهفديالفديدشتلان ىضاسملا ةة._صامأو ءابركز
 | هديعىف عفرلاو كبر نمءابلا بضن ( هينا د( ابرك ز هدبع كتر ركذ ىدملاو كبر نمءابلا عفر (امهدحأ)

 || | ةجرٍب صن نءدبالفرمالا هةصامآو ”ىلكال نان“ ارقلا ناناهو لءافلا ىلع لوعفملا دع كلذوءابركز

 ظ انآ ارقلانءولتملا اذه ريدا نوكي ىذاملاو وردصملا ةغص ولج ريدقت ىلع أ لعاو سابع نبا:ءارق ةىهو

 ||| هنوك ىف اركز هدبع نع كيرةجرةوق نمدار !نوكينأ ل مدح( ةيناشلا ةهلئسسملا) كيرةحرركذ

 ْ أى ..الاو) تاعاطلاو ناميالا ىلإ م .هادقهنال ِهدمآ ىلع ةجر نوكم نأ (ا.هدجأ) ناهدو هجر

 أ لسو هيلع قا ص دمعف رش !ىاستق هللانال د<# هم ىلعو ملسو هملع هللا ىلص دج ابن ىلع ةجرنوك نأ

 ل كلتىلا هم هالو هلاسعاداظفا كا ذراص ىل اعتهلت ا ىلار وءالا عسب ف لاهتيالاو صال الا ىف هب رط
 : | ءايرك رمديع هيمحر ىتلا ةجرلا ركذاهيقروسل اهذه نأ دار 1!نوكي نأ لمتحو حر“ اركز ناك ةقيرطلا

 ْ هللادنعءافخالاو رولا نال هنوعدءامضإ ىفهللاة نسى ار (ايفخ ءادنةيز ىدان دا) ىلاعت هوك

 1| بلط ىلع مالي الئلءاسفخا (ةهينانأو) صالخالا فلخدأو'ان رلانع دعنا هنال ىلوأ ءاسفخ الا ناكسف نايس
 ]|| همرهوهفعضا هنوص ىخ (اهعدارو) مهفاخنيذلا هيااوم نمهترسا 0 اعنف ولا

 ِْ أ ءادنهنوكي عجبا فيكف رهخلاءادنلا طرش نمل. قنأق تاران' هعممو تاسفخ هن وص يتلا ةفص ىف ءاج ءاحاك

 ا ا | افعضاناك توصلانأالا توصلا فد نم هماعردقام ىمقابىناهنا (لوالا)نيهجو نم باو اواضخو

 ١ || ةالصا١ىفاعد هنا (ىناشلا) ع ةاولا ىلا ارظنامضخو هدسق ىلا ارظنع ادنناكفريكلا سس فيضلا هبال

 ||| ئديب كرش هانا بارما ف يا وهو تك الملا هت دانف ىلاعت لول ةالسدل ىف هاج ىلامعت هنا نال
 | ىلاغتدل اوق .«اضحاهقءادتلا نوكي نأ ت جوف ةالصلا ىف:اعدلا نوك ىلع ل ديةالصلا ىفةباحالان وكف ظ

 : | قارو نمىلا وملا تفخ ىفاوامتش بر كاعد, نك !ملوابهش سأرلا لعم_ثاو ىنموظعلا نهو ىلا بي لاه )

 ||| (هيفقءارقلا ( انضر بر هلء>او بوقهد ل ؟نم ثروو رب اأو كندا نم فب هفارقاع نأ سما تناكو
 ىلأ ع نعنشلا ف نيسلا ماغدا (ةمنانلا لثاسملا) ثالث اتاك را ان نهو رق رق (ىنوالاةلثدللاا) لئاتدص

 نان ةعأ ارقوىلاو ملا نمءاسلا ناكساي”ىرهزلانعو 40 4 لاؤلا تقشيزاو (ةتئانلا ةللا) َوْرِع

 ْ ةددشمءافلاوءامللا ختب تفش سابع نباو تبان“ نب ديز وزي نب دءعسو ”ىلع نب دهن ني لا نب ”ىلعر
 اقنع ادزعواول منا ىيماو عدم نحب ارز نوكيذأ انهن از نين لع ل اذعوجاتارعسكدا

 هر 5 ا اا
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 '”"6ال
 اي ا ااا ااا 0 لل 222225222 يي يبل ١

 اهنمدإ ولانوكحبةاهلصت نأباما تأ كا ملف كندا نم كب هفداو اهنم ىلإ وكي نأ تسيأ ى ا لاق | 0
 اوةلمجاواهتمقز 2 هنأت هارد أف اهرغ رع نم وأنه قر ريأ لأس مالغلاب رشا اف غنم ىلكت تنأب وأ :

 يبا سبا رثاذهو لام اةئارووه نيعضوملا ىف ثاريملاءدارملانا(اهدح أ )هوجو ىلع ثاريملايدارملاف ||| ١
 (اهتلاثد) اص ىبأ لوةوهو ةؤينلا ةٌدارو نيعظوملا ىف هيدارملانأ (اهينانو 2( :زاصصلاو ا شياو ٠

 0 نعاضنأىورو ”ىبعشلاو دهاجو ىذا لوقودو ةودلا بوةعب ل 1نمثر ولام لا ىئئرب ش١

 هذهنا لعاود» ا نع ىو صوهوةؤبنلا بوةع ل 1نمثريوملعلا ثري (اهعنارو)ْ ل اصضلاو نسطلاو

 ثرالا اظفاو ةنسلاةريسلاو ةوبنلا ورلعلاو ةروبللا بص: مولا ىشو ةسخرومأ دحأ ىلا عجرتتاءاورلا
 ١ ىلاصعت هلوماق ءلاىفامأو مهلاومأو مهرابدو مهض دز كرو لامت ولالا اسأ 4 لدعتس ّْ

 ءاسنالا ناو ءامسنالا هم روءاملعلا مالسلا هملعلاهو باكل لش ؟ارمما بانل رو أو ىدهلا ىسوم انت [دّقاو | ظ ١

 ىذلا هندجل االاهو العناملسو دو ادانيت ادقاو ىلا عت لافورلعلا اون ةروانغاو امعردالواراش داو رو ' ١

 لا ةيدقو ةومنلا ةثارو ودل ا ةئارو لمح اذ هو دوادن املس ثروو نيءوملا هدامع نم ريثك ىلءانلضف | ْ ا 5

 ريسخلاب لاما ةثارو ىلع طظذالا لح نم تحاو ءوجولا كلتا ل اهذالانأ تثدقو ان زحواسممع اذه ىئثروأ | 07
 ثرادا اراانا ىل_ءلديهرهاظو هرب نم هناك امءارك ز هللا مدر مالا هملع هل وةفردلا امل وقءملاو ||
 تانك الامال لصعت ال لب ثروثال ة ودلاو ةريسلاو لعلنا (لوالا) نيهبونف لوقمملاامأو لاملا | ْ

 دق ناكل ةومنا!ثراثرالا نءدارملا ناكولو انضر بر هلءجاو لاق هنا (ىفشلا) لاملا ىلع هيج يجون وف | َ
 هملع هلوقامأو اموصعءا.ضرالانوكال ى: :اان الزب ريغوهو امضر سو هيلع هللا ىلص < ص 1! لعج لاس | ا ا

 ملبعلا ىلع هل نم ريح ساو .هياصاخنوكينأ عنمالاذهفةقدص ءاكرتامترونال اسالا ل مالبلا | ْ ا

 هلعا ل_قو نيدإ !سهأب 3نثد كل املا هاب دمشدال مهمامعغان ا ابنالا لا نمل عاج ةيبنلاو بصنملاوأ | 300
 امنالاملاانلق ثرو: فيك ةويئلاهل وقام باقه مناك اذهلف دلال تع اك اما دلانم وا | 1 ١

 لاخلا كلهالاو هسال ل_صحام همذ ف "رص ةدئاق نم هل لصحو هس سم1 هءفماه ىعع نيالا هثرو لاقي | ا
 راح دعب نئدلا هاب م وعفهدعب امن رعصي نأ نبالا ىف مول عملا ناك اذا ٌكِلَذكَم ث روما ىلدق نمال هنا ىلهق نم ْ ْ

 نحنانا ىلاعت هلوق ىفاكد> اولا ىلءهلجزاجن او اذهفءاسنالا رشعمأانامالسلا هملع هلوقامأ هنرو ل اشد نأ | 0

 هلوق ىوزدقوامسالزووعال بجو مري غنم ةقبقملا نعلودعلاو عما هتقمقحوزامجم هنكلركذلااتزن | 5 ِْ

 3 ومنا لو انتي كلذو نيدلا ف حالصو عفن هم : هفام لك ىلسءكاذ لمح نأ ىلو الاوثرونالءاسنالا رشاعمانا |

 ىلع ىاودلارفولزوجياممرومالا هذه لكن اف حاصلا لاما نيدلا ىعفانلا بصخلاو ةنسملا ةريسلاورللاو |

 نب بوهعي وها“ «ذ بوةعد نأ ىلسءنب رسفملاراك | فن 31 :!(عباسلا) اًرهسمامتاد عفنلا كل: نوكسلابتاقب |

 داو نمدو ادنب ناماسداو نم تناكو ميم تا ىهءايركز بجوز نال مالسلا مما ميهارب نب قات | 0

 ىنومو نوراهو مالا هم اع ى-وم أ نوزاهدلو نموهفمال_لا هدلعءايركز امأو بوعي نب اذوم | 0 ١

 هللا ىبض ىلثا ارسأوه هن ال بوةدد ط.نيىف ةومملا تناكو اهنا ننبوقءينب ىوالدإو نم مالسسلا امريلع | '

 بوعد لب مالسلا هماع م ما رباب قام ا داو انهه بو عن نمدا ره ا سدل نيرمسفملا ضع لافو ملسو هيلع |

 لاهو ل" اقمو ىباكلاا لوقا ذهوءا ركز نب يس لاوخأ بوقعن ل 7ناكونانام نس نارعو> أ ناتامزناااا

 هثربنأدارأف دامولا رابحالا سأرأب ركز ناذعسمو مهكوأمو لد ارم |ىبس ور نأ امو ناك ى لكلا |

 دا رانا (/اهدحأ) اهودو ”يضرارع_سفت ىفاورك ذ مهنا لع ءاو مهكلمنأنام نثر وهتروسواا 0 ١

 نمرشك ىف مهل قذ اه مهتل- ىلع لضنفم مهنم ”ىذرلاق نو ءض سه م هاك نال كل ذوءا. الا نم امهضر هلعحاو |

 ير نار رمد دطاملا ساس رار عواد سر: 0 53لاف كاناش قررا 1

 تيدكلان قلتي الهتماق ام ضر نو كح. نأ ”ىدرلاب دار أ :(اهمن انو ا ا.ضرءر 1 دينوكبأمتناغاذهو |

 9 مو هملا بسنثيالو نعطم ف دح زنالواوث قام_ممتوكبأل نأ“ ص نراابدا رمل (اهتلانإو )درلاب هحاولالو |
 ما نسم انلغاواشإ رءاعدلا الاه عملا وام 3ك (اهعارو ) ىصاعلأ نم أ

 د وول مح يا ما ميسم ا يملا ايلا هل و و م د هوم جسما

 ب

 00 ا

 أ 4 | 2



 انك هال

 - اسس سس سام سس

 ظ ١ ءافالانالو شما ةءاغىف ناكل كلدد هدادو درمراصولفءاعدلاةنأسا تاسالادوعتا ذاق سفنلا ىل_ع'

 ( 7 || تدوعنام اعمر مالا ل أف ى:ددرامكناماللا هماعءان ركز لاقف قا نوكيماعنالا هنم عيوب نم
 ظ ! | كالذ ناكل عصب !منعملورقلا ىنتدوعام دعبن , الا ىنةددرول» بالا ىوةندءلاىوق تاكو كذاطا

 ” || باغاذااب قئواهب رفطاذا هة-اح نالف دعس لوق:ب رعب انارعاو باقل أف وصلا ةياغلا ىلا اغلا

 .[|| ماةملا) ىرخا لوعفملاىلاوةران لعا فا ىلا فاض دق لع غلا ناو ادا ىءاع دب ىأ كئاعدب عمو اول: و

 0 11 تا ارو نم ىلاوملا تذ> ىناو هلوةوهو نيدلا ىف هءاعفمم بولاطلا ن وكنا (ثلاثلا |[

 1 . ]|| ةلالكلا لاص ىفأ نعو ةبصعلا دهاسجت نعو ىد.ع: نم ةثرولا ىأ ىلاوملا تفخى نان باو رسال نبا لاق أ[

 | كلاملارّرعلانباو رمداذلا هيدارب ىلوملا لسه أن ءو بذل ىف هنولي نيذلا مهو َجعلاوُم , مصالان ءو

 ىفاما.دءع؛نوةلع نيذلا ىلاوملا ن نءدارملان ارا اوداولام امه هداريمع موقد نب هانههودو بحاصلاو ظ

 بح اصىلا ناكن ملكنا ةنراجةداعلا تناك دف نيدملا سعأب ماس.ةلا وأ هناك ىذلا لاملا فوأ ةساسلا ا

 داسفا ىلع مهنا مهذعب لاقفىل اوملا نم هفوش فاوفاتخا (ىناثلا)ةامملا ىفاننعجمناك هناف برقا عرمتلا ا

 م-هرودق مهلاسن هك رع هنا عمهريغو لامف هتومدعي مويلا ه سهأ ىب مْ نأ فا لد مسهضءدلاهو نيذلا ٍ

 ١ هلعا دق ىلاعتهتتا نو حح.نأ لمس هناوهو تلاع لوق همضو بصنملا كل ذي مهلا ن نع ةردّقااو لعلا ىف 5

 ٍ ا ا ا ع د-اوالا باهل ىتىلبت رس !قبءاسيلأ نمقيرإ هنا ْ

 1 اءاببنالا هلذع مري سحأ نمافئاسنوكي نأ ىضتقي كلذو ىنلا كلون وكي اداو 4برينأ ىلاعت هللا ||
 0 | ةءامالاءل ست اموكاملا ةهج نمةسامسلا ةودنلا عم هملا ناكءان ركزت عنتمالو كلذ ل.-هغتىلءل دبل ناو أ
 د دف ؛ هنكل ىضاملا اخذا ىلع حرخ ناو وذ تذ>ىناو هلوقام أ! ماعوأ اوه دحأ ىلع دعت م ممفاقت ا

 ّ [فتاخانأ أىأ اذان وكي نأ تىشخواذكت وكي نأ تن دق لابرلا لوي كلذكا امضي ل. ةةسسملا ىف هنا ْ
 0 ا ةانعلا نال كل ذو لاسلسا ىفرقاعاسمم اىأا ارقاع أ سها تناكو هلوق اذكعو نع فودنا لاز دق هنادي ريال .:

 | اذه نمءاب زكر ضر غول ذى دهعلا مداقت مالعا ىضامملا ظفان هنعراخالا ىئةةداعا!ىفادولو لّوتال |
 || هلوقف مالا عيجرب اذ_هىلاو ىوقأ ىضاملا ظفلب هداربا ناكف داولا لوص> داعي سا ناس مالكملا |
 | لالا ةلالدب ىغتسامث فوخلا مداق:نعراخالا هب هيد مقاما هنال ىءارون م ىلاولاتفخىناو ]ا

 | ىضانملا عب طوب دقق اضيأو لاما ىف ف والادوج ون ر ايخالا نع ةجاط ار اهظاو ثراؤلا :هلّمسمبجوبامو :

 ١ قاس وم أدقاو سانل تاق تنام نب ىسيعابمق لاق او ادق ل مكي دلب .ةجدملا ناكم ْ
 ١ ألا امن الكو“ :قومد عب ىأنورخآ لاهو ىدي زييو ىتاذق ىأ :ديبعوبأ لاك (لوألا ز نالوق ه.فذ ىءارو نم ٍْ

 1 | دقكل د ناانل مح رش فان نأ ن مالضف هدعبن وقم خا لع ف كو هدعب نم مهفاخ تفك لق ناف لمهعا

|| 
| 

 أ ميداعملب هرارتسات ارامالا ضعس فرعأسع رففوذلا لودح ىف فاك كل ذو نظااوت ا رامالاببف رعد

 || تورعالافوداولا !بلط هنا ىل_ءنورك الافاماو كيدا ن مىل به هلوقرم هن ىف فادشاو رسسش نااوداسفلا ىف

 ل 7 ةروسؤلاعت هلوق(لؤالا) هسوأ هثالذ :!لوالاود برقالاو هربغو أ ناك ادلو هماةمموشب نم سلط ىلإ

 اسملو كندا نم ىل يه ةروسا ا هده ىف هلوقأ ىناشل او ) ةسمط هد رد ندا نمىنبد بر لاف هنءةناكج نارع ْ

 ْ |فرذت البر هيرىدانذاءانرك زو ءامالاةروسىلاعت لوق (ثااشااو) بوقعيل !نم ثربو قثر

 انهو ئرولا, نعدرةنمريغهناو لاومهلنا ميه ةر وس قربخ أ دق هنال دلولا لأ س هنا ىلع لدياَذ_هوادرذ ||

 ثلاغلا لوقلا باص جتحاو رواظأ داولا ىلع ها نكل هماقم موقت نأ مصب ثراول دلل ن :كماآناو

 أش اطسارلا لجل تدتاكرو مالغىلنوكي ىنأ لابقف بهجتتلا لبس ىلءمظعتسا دلولاب رمشبال هنأ

 | الوك نأب بهووأ اء ىلع هنأ ساووهو هلبهوبأ هل بد واع ًاسمالسلا هنلعهنا(تاولعا) كلذ ظ

 تناكوءاعدلا ىف مالسلا هيلعءايركز لوق نإ هر غ لاهو نسا ن ءوىسعاددودإو اهلل نوك نيباش ١

 | دل ونا هلا اه لدي نأ, هنموأ ا هرعغ نم اذلو هتلث_س. ينعم ىلعوهانمتا  ارقاع قة سا ا
5 

 , دع



 ا.تءنمداصلاو نيعلا مفي دوعسم نبأ ارقو مضلاباءمج نوقابلاوريس كلاي قانلاو مضلاباكب مصاع نع 1
 أل طافلالاف ( ةيناشلاةلكسملا) ملا هّلئاو ةمقملارب ريغنيسلامامسصاسع نباو بعك نب نأ أ رقوالصوأأ| 0

 عاملا هن ”وشتّذسشا اذا لدا هنمو عامملل هنو هشءادتا ىف ركذلا ناسنالا مالغلا(لوالا نال ىهوأ 0
 تاعوهفاشعو اودع ومد ىتع لوة:دحاو ىسعلاو ىتعلا (ىناشاا) ب يلا م مالغلاَش ديلتلا ىف له هس م ظ 0

 ليوط تاع لاو سويا لاح ىلا نامرلا لوط هريغ ىذلاوه ىءاعلاو ناعوهفاسعواودصوسعي يرد 1 _
ام نال ةرقاع ل. :ل(ثلاثلا) ةللغلا ديدش لءقو ا 1

تال هنافركذ ملل نكي لام ثنؤملا ةغص نم لعام ىلع ناك 
 : لخ د

 ةسفن ىفهركذ هنا ىلع لدف هتمأن روما د طع ا اروك ذماذه نكي مالغىفنوكي 3

 ايراد ير ل يا < زو ىلابعتةلوق هلع ليلدلاو بمعتلا قي رطب | 1

 ادهريرقت م2ة:دقو ةذالولا وق داعا هنأ الا حالصالا اذهامو هسوز4 انرطصاو ىبتح هلاديهوو هلائيصتسسا ا 7

2-6 

 | كلذك اهعءاناكوةراسسل قنا مال هيلع ميهاربا ىلا ىلاعت هللا وأ ىسندقلا هللا دبع نيور ع هلاهام 1 ء

 ىيراصفاهعمان ءافرح هّتيهوفافزح كعسا نم ل ىىهلاسقف ىدح ههعسا ةمدصعمب مالا دمعابنمحب رخم ىنان |

 هملقر اصف ىسعب نمآن هلو أ مالساا هلع ى<نا (اهسداسو) ةرايباه ارادت نان اهمناناكو

 ى< مأاهاتلانةف ىسعب تلمسدقو مي مم اهتابقبساف هيال ماس تناك مأ نا كلذو ناميالا كل ذباح
 نيدلا نا ( اهعباسو )كنطب فام دصتس ىطبىفام ىرأ ف ا تلاسقفنبا ءاوقتاذ|مل تلاقف تنل ماس[ مشا
 اشاال اءامم نال ةفمعضو وجولا ءذنه نارلعاونيدلا لجالاب 39 زهأسامنا هنالديىخ

 الأ هحواههف تلطرال ب

 ْ ةمملا ةقص ىعسملا ىف دمفتال ىهوتازاشالا ماقمةئاقباقاالا ةاععا قيقفلا لهأ لاهاذهاو قاتيعالا

 ' لثا سه همقو (اتعركلا نم تغلب دقو ازقاع ىنأ صا تناكو مالغل4 نوكي ىف بر لاه ) ىلاسعت هلوق »اا

 نس أركودأبلاو حو ماما يسارع كباكبو امشجو املصو امتع "ىءانكلاو ةزجس أرق (ىلوال !"هلثسملا) ١

 يمرس مح

 رك دملا اوةصواك ثنو اهب ففصوةرك دم تا فص هد هلماختا لاو ضن او رقاعة أ سهاوهفءاهلا همف

 ءايرتزنا(لوالا) نالاؤستي الاهذه ىف(ةشلاغلا لثسلا) ةعفت مالغو ةعيرو ةمللع لجراولاعن يح ثنؤلا

 ىنأةلوةنا (ىناشلالاوسلا) مالغلا بلطىذااوه هنأ عم مالغىلنوكي أ هلو اوقيبتلمالسلاهملع ||

 مهيلعءامدن الا ىلءزئاجرمغوهو رفك كلذو كلذ ىلء ىلا عت هتناةردق فاك اش هنوكى لءل ديس تلا اذهو | ْ

 امآولئ ازلاو اق داولا صوصخ للطرو هنا لاف نم لو: ىل لءامأ لوالالاؤساان ع (باوحلاو) مالسلا

 ىللاعت هنا نمبعتلا ره مالغىلن وكي ىلا هلوق نم دوم !نا:ءباولاو دإولا باط هنا لاق: نملوة ىلع ْ'

 ال مالعت بالا د رطب ةخوةهشلا| عمداولا امهقز ريو نيت امهكرتيوأ ادلولا امهقرر منيب اش امهلع

 يا ا باوملاف ىدسلارك ذو مالكلا ||

 نالعاو مالغىلنوكي ىفأ لاق ءابرك زك الق كمرض ناط_ ثلا نموه ىلب ىملاغت هللا نم سدا توصل | |
 ك5 لوقبنأ زاجل ىلاعت هتاوه كل ديرمشدل انا اعول مال هيلع ءايركز نا اذسف نهىدسلا ضرع

 نم هن أ نلاسعت هل ' ع نءدربام ضءد ف٠ أسيئالاز وبول ذا اعطق لطاما ذه نيماك. هلاإض هد لافو رع مه بكتراق

 اًذهنان هنع باح نأ ن نكميوانسل هنو دروبا عفان ءو ىحولا ىفمينع ةتثلا تلازاو هرئابسف اوزولس نااعمشلا

 نودامفكشلا لص :رودلا هده ىف ها صاح نكن مة رهملا لافت رمل لو زياغاو ,ر*الا لأ ىف تاق لاق>الا

 ىي هععا مالغد د كلرسشيناءا هلوةنا(لوالا)هوسو نمىناثلا لاو سلا ن ع باوألاو لعاهقاواشادءام

 لهمالغل اذه لق. لو بدالا يار مالا «لءءابركز نال م < لب هلا داو مالغلا كل :نوك ىفاصن سيلا
 ىلاعت هللاف داولاب تناكن ا ةداشدلا كل: نا ىّت- ةداسعلا ىف داولا لو ه>ردت بامسا 0 دليالمأ داون وك

 ضرغلا ناكف هنمداولا كلذن وكي ىلاعت هاج“ "مد كال ذرك د اا فاح رع ماسالا لدن ا
 هحو ىلع كحل كذا كاذرك ذام هنا ( ىناشلا) هملع ىلاعت هللا ةردق ىفاك اشثناكهنأ الازهءابركز مالكرم

 جب وخان كلفن تيممس ىف ل وقيريطخلاريثكلا به ودق همحاص ىريىذلا لج رلاكاذ هو وهترْدَمل يظعتلا



 3و 5
 الأ و م سل ل ل وسم مصل همم ميج ص موس لاا ممل معتم مسسم ا

 أ اذكف إلا كئاسن |نمنيلضافانلعجا دارملاو | اذه ىلعانش' كانهداارملا ناكو نيإسم تقولا كا ذ ىفاناكو
 | لمج ىلا عت هلال اساسا ف ه]ءفيايضر نوكيا هئالد : الاءذهيلاعفالا قل "لكسم ان اغأ جتحاو انه

 يسب امر اضف فاطلالا بورشي ف طاب نا هممداَز 1 ىل.:نافىل اعن هنن قولت دبعلالعفنا ىلءلداضر |

 فالملالا لعج ىلءءاناجولامضر هلءج نا (لوالا)نيهجو نم با وهب اوىماعت هلقا ىلا كلذ ب_.:ءفانض م |

 نةىاوفاتشا(ىلوالا "هلشسسملا) لثاسم همق (امع-لسق نم هل لل عبخ ل ردع هما م الغي لرشبنان اء ركزان)

 الس ءابركز نا ىلع لدين الا هذه لدقام نال كا ذو ىلاعت هاو ش هنا ىلع نورثكالاف» ارك زايداو قي ىدانملا

 برك ئاعدب نك ألو لوقو ىئم ملغءلان هوىلابرهوقودو ةأ بو ىلامتهقابط اني ناكأمنا مالا

 ْ مظنلادسذاالاوىلا.عتهلأ نءءادنلان رك تأ حنو قامته عمان اطخ اه دعزأمو ب الاءذه لمتامناك

 ١ ”كئاللاهندانننارعل  ةروسف ىلا: رق(لوالا)نيوجوب هملع تحاو كلملا» ءادناذه لاو نه مهنمو

 0 أ مالغل نوكيفأ لااا مالا هملعءا ركزّتا (ىناثلا) يمي لربشي قانا ب ارا ىف ىلصت ٌتاوهو

 4 مالكتوكب نأزوالاذهو نه ”ىلءوهكإ راه ءالذك لاه اسعريكلا ن نم بذل دقو ارقاع أس ات ناكو

 ١ "روق “ادن نااذثلا لسح لاعب نأ لق هنالزالا نع( باوحلاو ركل ا مالكنو تحب نأ سجون هلا

 مالكر وكب نأ نكمي نيه ىلع :وهكرر لاف كل لاو هل وقنا ىلاعت هللا ءاش نا نيسنانإا ( ىف امل | نعو) كت الخلا

 باوخلاو هماعمدقأ اًذالف نذاريغي ناك او ةراشبلا نعمان ذايءاعدلا ناكتا لق ناف (ةيناثلا :هلكسملا) هللا

 (ةثلاشلاةلكسملا) هن رشف هنقو لعب ملوهمف هن ذاهنا لم_:عونذارعغغ لأ نأزوصف هصخ م أ اذه |

 ا نسالاو ساسءنب!لوقوهو (امهدحأ) نيوو ىل_ءامم-لبق نم هلل ع لهلوقىف نورمسفملافلتخا

 هلوق ىف اكريظنلا”ىب عدلا دارملا نا( ىناشلا) مسالا اذهب هبقدحأ مسيل هلاةداسنقو ةم وريمج نب دمعسو

 . تاوح هب "اك ةرصعم مهي لو صعن مل رومدسو دس (اهدحأ) هوحو ىلء اذ ىف وفلتشاو امعسهللعت لد

 ْ ياعفو هفاذكه ناكر هو نيدلا فاد لبق نمهل لعن لمالغب كرمش نان اهل لمقف امسضر برو عحاوهلوةأ

 ىسومو مهارباو حونو مد , اك هل_قاوناكن يذلا“ ءامبنالا ىلعهل بش ةتىذتقي هلال فءعض هجولا ادهوءاضرلا

 ىيامأود وجولا ىف مهاو ددعن مماهماو مه قانا مهمه امنا نانلا لكنا( !مناثو ) قاسفتالانلطان كل ذو

 لج ال كاذو ىلو أ لتالا هولا نا لغاورقاعزوعوناف يثني داو هنا (اهشلا 3( ةمداس1لا هذه ىف ا

 امأوزوكال هناو ةرورمضربغ نم هعمل نع لو دعهنكلو يلفعتلاو حدملا دمفي ناكتاوريظ“ لا ىلع<ىب ملا

 ابعن هللعت له هن دا بعازيطص اوه دبعاق لاف هنالره اظل ا ن ءانلدعااّلاهفا .ع- هل لعت له ىلابعت هللا لوق '

 امارهاظلا نعاشل دع هلءلاد_لف هتداس.ع ب وجو ىضمةيال مسالا كل دب ىعدص ىلاعت هنوكدّر نا مولعمو ْ

 انال مطظعتلا نمانرض مسالا كلب هدّرفنت ف نالو هملع هوارحا س-وفرهاظلان ٠:ءلودعأااى ةرورضال اميه

 هلكسملا) انوه ذكفهلا_هظعت هنوكر د له هءنو قاس الهتشاح نافرووثم بقل كناك اذ اثم اناددحاشت

 : امهنء هللا ىضر ساب عنب انع(اهدح أ ) اهوجو هيف ”ىبلعتلا ئور ىهنب معن مالسلا هيلع هنا (ةعدارلا ٠

 00 قامت هللاو ةعاطلاو نامتالاب هبلق ىبح أ ىلاعت هقلاناةداسق ع (اهن اند همر مع هب ىحا ىلاسعت هللا نا

 ؛ (اهئلاو ( كيال اعداذا لاهو ءاندمح اف اممم ناكن وأ ىلاعت هلو نام ىصاعلاو امحب عيطملا ىم#

 هلالوسر لاق لاو مهنع هللا ىضر سابع نبا نع همر كعىورا!ةيد»؟مم لو صعب تح ةعاطلادؤامحا

 | ىأ نع(اهعءادو) اهلمعي لو مهمل هنافانرك زنبا ىحالا مهوأ ىدءدقوالا دن مام ملسو هبلعهلتا ىلص

 !(اهباعو) مدس األ ىلاعت وقل م_ميردنعءابحأ» ادهشلانأو ده ثتسا هنا بد دس نب مساقلا

 نمسوسسسس

 هلا ام

مالا فالخوهواز احم ل ذناكلا.ضرومرامتةان ءرماريصب اه دنعو
 | 1 ١ فاطاالا كلَ: له نأ (ىناثلاو) لّ

مضتلاو ءاعذلابهبلطز وال ابجاو ناكامو هب لالخ ال زوال ىلا عتهتت ا ىلع ةيداو
 ا[ ىلاعتهلوق 8 عتر

 | ْ ' | اذاو مالغىل نوكي ىنأ بر لوقيوهو ىلاتدقنا بطاح ناك هنأ ىلع ل ديا ه دعب امو ىل سوف هلوقو ا.ةس

 ' همدشو لم هل نكت هعلو نم الذل م دوس ولا ةةرخ د لبق امس ىذلا ود ىلاعت هقاناف مالسلا هملع



 1+8 ش

 | ةفموخني رسفملارثكا لافو ثالثلاىلادل ةفصوهمهشعي لاسقفايوس ىعمى اوفلتشا (ةثلانلا ةلئسملا) ||

 (قؤالاةلثسسملا ( لثاسمهسفو (ايشءوةركب اوه سنا هيلا نوف بارما نم هموق ىلءحوفن) ْ

 دلع هم وةىلا لقت متةدابعلاو ةالصاابهمقد ره 0 وم هناك لقبا را نم هموقىع جرن ىلانغت هلوق |

 اوعقتجا مسهناو هنذامالا ةالصال هنو ديالاوناك نأ الا ءريغو وه هم ىلدب اهضوم ناك قو مهبلا نحو كلذ ظ

 ذارلانوكينأزو<ال (ةيناشلاةهلئسملا) مهباا سوف ماك الوهو ميلا حرف ثذالل هجورت نورا ١
 اما كلذ مهفرعين أو هو الكل اريغدا رمل ناكف هسيلعا نت ناكمالكلا نال مالكلامهيلا وأ ةؤقنمأأا 1

 لص كف هي رشبام ناكدقهنا اولعف دارملا هنم مسه كلذ لكنال هباَكب وأ صوص نهربوأ ةراشالا» |
 ىلاعتهل وقتل ةراشال وهذي الاب هبش الا نا لعاو ةياجسالابهلىلاعتهلئا عا ركامهازهظفمدهالصح هلرورسلا |
 نوريسفملا فنا( ةثلاشلا هلل ١)مالكلاةءاكن وكيالمرلاوا صرالا مانأ ةئالث ناردعل 1ةزوسف ]| ٠

 [هنءهلنا ىضر ةشن اع نعو ىصخلا| ةالص ئ أ ضل ةصس لا, ةغللا فزاع ه وةالصلا مدستل يدار هنأ ن ءأأ
 ردقلا ةالص 5 ركيلاناةملاعلا ىنأ نع كور ل وةنفاذه تيناذا ملص“ ال ىأ اهدس “ال ىلا ىضل |ًةذلب 00 : ١

 حر ناكف نتالصلا نيتاه هءارحم ىف هعم نواصي اوناك امنا نوك نأ ل م ةعورصعلا ةالسص ىشعلاو | 1

 ىلاعتهوق "م ملسءاهتناو م الكربي مهل نذأف هتداعكم يملا حرخ هناسل لقتع اف هنانسلب مهل نذأضتسيملا || ٠
 نكيلو يدلاوباربو است ناكوةاكز وامن ماءان>و ان ص مكمل ءانمت او ةوقب بانكححلا ذخى )||
 ديالا هده ىف ىحي فصو ىلاعت هنالعأ ) ام- ثعبب موبو توم مولوداو مون هسلع مالاسو امصعارامس ا

 لئاسمهئوةوةب باكل ذخ ىعاهوقب ىلا هت هللا نم ابطانخم هنوك (قوالاةفصلا) عسستتاغس |
 همطانازو ىذلا غلبملا ىحت غلي ىف ”هّللا نا ىل_علدي ٍباَكلا د ىمعاردل اوقنا(ىلوالا"هلملا) | ١

 ىتلاةارولاوهنوك.ن أل مدح روك ذملاباكلا (ةمناشا | ةلأملا) هءاع مالكلا ةلالداهرك ذ فذ كان ||!
 نوكينأ لهتحو ةوبنلاو مكاو باكل لمثارسا ىئئانت ا دقلو ىلاعت هلوقا لت ارمءا قب ىلع هللا ةمعن ىه ||

 لعانهع مالكلا لع ّنالىلو أ لتالاو كلذباسنن الا نمريثكسلا ىلا تهنئ ضخ اكىح هي هلا صخاناتك || ٠
 لعةزدقلا هتمدارملاس دلة وةبهلوق (ةثلاثلاةلأملا) ةاروتلاالاانههدوهعمالو ىلو قداسلا دوهعملا ||

 ةومنلا أب ماسقلا ىلءربصلاو دخن اوهو حاملا دمفي ىئئسعم ىلع لح بديفدح لكل مولعم كل ةنالذخالا |
 ةمصلا) 'هنع ىهنملا نع مام الاو هيرومأملا ىلع مادقالا ةلوجس ىضق:ةكلم لو ه- ىلا عح رباهلصاخو ْ

 : رعاشلا لوق هنمو ةمكحلا هنا( لوالا)الاوقأ مكل- | ىفن العا امص مك اهاندن آو ىلاسعت هلوق (: |
 : دؤلادراو عارمس ماج ىلا * تراظذذا "ىلع ةانن مك مكح و و 0 ْ

 ا.ةةلح بعلل ام لاو هنا ىور ل ةعلا هتازمسعم لوقو»و( ىناشلاو)نردلا ىف هقفلاو ةارولا ف مسهئلاوهو |

 ىسعو ئع ثءدىلاعتهقاّنال كل ذو هملا ىحوأو ءايص ىف هلةءمكح ؟ىلاسعت هللا ناف ةروبنلا هلا(ثلاثلاوإ) |
 ةومنا | ىلع هلحبرق' آلاودشالا اغلب دقو مالا ![مملع ادخل ىسو. م ثعدأك الن ادصامهو مالسأا امهبلع
 تاءغفص فرشأ ةّوينلا نا مولغمو هتبنقدمو هفرشت اغص دن ال اهذه ىنرك ذىلاعت هلانا(لوتالا) نيوجول
 ظفلالو دم الا ءذهىفةروك ذم هنو نوكتن أ ب وذاهربغركذ نم لوح دملا ض رعم فاهرك ذفنانألا

 هريغ ىلع هب مك نال ملددأم وه مكمان '(ىناثلا) العا هلج بحروف ةظفالا هدهال ا ةوبنلا ىلع لال دلل لصن 1
 لاح ةّو.:!او ةنطفلا ولّةعلا لود لةعب فدك ل-يقنافةؤ.نلاءالان وكيال كلذو قالطالا ىلعهريسغلو أ

 ءانينال تاومنلا بان دسدقف هنم عدم ناف هنم عنجالوأ ةدانعلا قرخ نم عنب نااما لئاثسلأ |ذهانلق ايضأا |
 سدا هناف د اعبتسالا اذ_هلازدةف عن لناو ثاداعلاق رخالا اهل ىعءمالو تازمعملا ىللءابفصالا ا ظ

 ىلاتعتهلْوق (ةثلاثلاةفدلا) رصلا قالفئاورمقلا قاقشنا داعبتسا نمش أ القاع ىبصلا ةروريصداعتتسا ||
 اهتَذ وه وةقاناا نين لاقي اك قا رهللعرخلا وحانترال اوه ونينللا نمولص أن انملانا لعااندلن مان انحو |

 اال او اع مس. ب :
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 لود هيرورمسلا طرف هلداو نا هانت اعرمشب نمنأش نم نا (ثلآثلا) امدهتوا_هظعت ككملم نم اذه للدم
 ايا ذهوركمل او لعل تاءضتقم ن نءةلوهذس حو هبهحرت ةدشنالاما مالكل اكلذ تابثتسا هنلع درنأم

 َْإ ئشاازهنااضش لا ذ_هوزوعاناو دا[ تلاه قاصءانت ريش: نا دعب مالاسلا هيلع ميهاربا أ سعانا

 ةغلابماماو ىرخ أ :َم مالكأ كلذ عامس ذاذتلاللاملطاماو هللا نأ نم نيبدصت أ هلو ةب امدقت ليزاف بسع ||
 12 3/1, لس نلشاس دفر نه طوع كير لاه كلك لا ىلاعتةلوق « ريسفتلا دك أت ىف ||
 ىثعفر فاكلا نا (اهدح )هو نيد ىلعوهكير لاق كلذكل اه هلوق ىف (ىلدالا "هلثلا) لت ني ئ

 وكخؤ نيد ”ىلءوظ هريسفث مهم ىلا ةراشا كل ذو لاسقب بصن (اهينانأ د) كير لاق دبا ملا ةيدصت كل ذكى الا

 كلذك هناف ىعتالدا راانا( اهثلاثاو) ن يصدم عوطقمءالؤه :ربا د أ مالا كلذ هماا ادق و ىلاعت هلوقك

 (اهعارو) اكن ملول مق نم كةل> ىلا لءأ دينيه ”ىلءو هه دعب لاق مث طاغالو ةلوق ف فلخال كير لاق ْ:

 لعاكرتتنانوأ نيباسش وزو ىناعجت نان مالغلا ىئبطعت ءانذعم مالغىل نركحوي ىلا هلوةناانرك ذانا ا

 ةلامحلا ىلع كت وز ءاضبو كتئاقب عمداولا بهن ى كير لاق 3033 ركون اللبن كادمو ةحوضشلا ْ

 .[|| مالا ىأ لزتالا هجولا ىلءالا جرتحتالا ذهو نيه ”ىلعو هو نسمحلا ارق( ةيناثل اذهل ملا) لاا ىف ”هلضامملا |
 زا ىلاعت هلا ود ىف نيسهلا ظفاقالطا( ةفلاشلا هل م11 ) نيه ”ىلء كلذ عمود كبر لاه نكلو تلقا |
 (ةعبارلا ةلئسملا) ناكأب أامثدارأأ اذاهناذارملا نكلو:ئث هيلع يعم: نأزو< نم وح فزو ام كلذ نال ْ

 قئلاو فرصاامدعلا نم «ةاخاممل هنا لوةنف أسكن لو لدق نم كَدةلخ دقو ىلا هت هلو ةب لال ددسالا هجو ف

 حاتحال ةضيشلاو يشلانمداولا ةافن نآالاام ا وران' الاو تافدااوتاوذلا قلخ ىلءارداه ناكضحمنلا ||
 ىلءارداةنو كح نا لو اعمراث ”الاو تاغدااو تاوذلا قا ىلعز دال او تافصا لب د.” ىلا الا هدف ا

 داو اهنعىتلاةوقلا هةسحاصرلاو هيلادمعي نان داولا هةزرباذكف مد عنعهدجوأ اذاو تامصلا لبيد ||
 هو اذهف هحوز هلانطصاو ىلا نيهوو هلانتساق لاه كلذاو دلولا قا اموء اجا نمناذالا نآ املا ا

 كم كاذالئاستلا نا ىضنقي كير لاه كلذك لاه ةاوثنا ىلعروههلا (ةسماقلا :هلئسملا) لالدتسالا |||
 هنال دمعباذ_هو نلاعت هللا لوةنيه ىلءوههلوقوىلاعت هنا لوق لرش اناءايركزايداوق نايف ارتعالا عم ا

 نلوق وقلا نيذه نبا ظافالا ءذه جاردا يدي فيك ىلا عت هللا لوق ءدعب مو مالكا اذه لبق ام ناك ذا م

 لوةفامظعأ..ثهدبعذعواذا ميظعلا كلما ناك ىلاعت هللاوهاضبأ لوقا اذه لئاقت لاقي نأ ىلوالاو
 تحو امماناطاس هنوك نأ ىلع كلذب هنام هن "الذ كل نعم كن اطلس ن الإ وةفاذهىل ل_ه<نبأنمدنعلا

 سانلا ماك النأ كي[ لاق هب (ىنلعجابرلاه) ىلانعتهةوق « انههاذك_ةدعولاب“ افولا هملع ّْ

 دعب اذ_هوةراشلا قيقا 1 يلا (ىلوالا هل كسملا) لثاسم همفو (انوسلاسا ثالث ْ

 لاهو لوقلاععيرصنمكل د ف ىوقأ هن هب . الاراهطظ انو كحد الفةراشدلا تدمع دق ىلاعت هللا لوةبنال

 عوقولا تقواهب فرعتلاب الا بلطف ةراشملاد :معامتقو فرعي الف ةقلطم تعقودلولاب ةراشدل|نورخآ ْ

 0 عمت وكسلاد ج2 ناف هلع مالكل ارذ رذعت ىه دب الاكل:نا ىلعاوةفنا (ةيئاثثلا هلئسملا) قطاوهاذهو ||
 ,(قانلاوزالسأ انارتنعا هئاواعدأ نيلوق ىلعاوةات>ا مةزدتمنوكال مالكلا ىلع ةردقلا
 0 وشلااذهوةاروتدلا ةءارق نمو هللارك ذ نما مناك هنا عم ةمطاخلا هجو ىلع مولا عم مالكلا هياع عنتما |

 مالا هلع" اركز فرعبالف هقا لعذ نم نوكي دقو ضر نوكيدق املطم ناسالا ل اةدعان ال م-أ ىدنع

 انعاذهوتال- 1 يستلم ضب ؛ضرأ سل هنا فرعاذاالا ازمهملامدعالا كل دنا !

 عم موقلا عسم مالكلا نع هناسا ل_ةةعاولامأ ىرخأ ةلال د ىلا ةلالدلا التر قدغتف رخآلسادبالا فرهدال ||
 1 ض ىهو"ءلعا سدا لاقدعالا كل ذنا ةرو رضلانإ-ءةاروتلا:ءارثو ىلا عت هللا رك ذي ملكشلا ىل_ءهرادتقآ

 لال ثالث سانلا اكنالن اكن اىلاعت هلوق كلذ ىوشن امو ةز ردهم دنا هنوك قةحمش هللا لعف ضف ود لب

 | سا:لاريغ عم ماكدلا ىلعارداف ناك هنا وهفملاقدرطب ل دياذهو ساننلا عم م تتاكد صخابوتت
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 ملص لا)



 ل
 ل

 ٍ نوكتنأالاذيرتنا سمالاء | سفن تاتق اك ى لتق:ن ا ديرتأ ىلاهت هلوق هملع لال دلاو بضغلا ىلء لشن ىذلا
 ١ مشط مشطب اذاو ىلاعت هلوةاراب جو هف قسرمغ نم هسفن تضع ىلع بقاع نم لك ل مقو ضرال | ىفار انج

 ْ هلؤق ( ةعساتلا ةقصلا)ملاعلا نم غلبأ ميلعلا نأاكىصاعلا نم عب وهواصعهةوق(ةنماثلا ةغصلا)نيرابججا

 هيلعمالسو ىريطلاز رسب دم لاق (اهدجأ ) لا وقأ همفو ابحث عبد مولو تو مونوداو مول هيلعمالسو

 ا باذعنم هلع نامأو ىأ تو منو مدا برت ”انسيلالت .اكناطشل اهلا أن مداو موبهقلا نم نام كأ

 ةثالث ىف قلنا نوكيام سحو أةندع ينام .ةسلاف (اهيناو و) ةماسقلا ب اذع نمو ىأابح تعبد مولوربقلا

 ا هنسفن ىريف ثء_ مولو طق مهدهاشأمام وقةىريف تويم ولو همف ناك ا ماجر ا هسفن كريذداوا *7 مول نطاوم |

 | (اهثلاثو) ةثالثلا نوما ءذخ ىف هبل مالسإبهصفن مال وناللا هيلع سيقام ةميظءرشج ىف

 ا أ لقأ همف كرب مول لو كأ توج مويو ابن دللا ىربام وت ىأ دلو موب هملع مالسو هي وطفن نب ها دمع لاق 1

 ْ هنوك ىلع اهنا" ايحلاقامغناو ةماسقلامولوهورانلاو ةنملا هبفىر موي لأ ىأ يح ثعبب مويو ةرخأ الا 0
 | هللانمن وكنا نك مالسلا اذه لؤالا(عورف)نوفزري ممر دنعءامحأ لب ىلاعت لول“ ادهشلانم| ا
 ْ نءالانوملسدالن كم اللا نال فاتحال ل ضو هفرش لال دفنرب دعا ىلعو :كتتالملا نمنوكينأو ىلاعت 1

 ىلع مالس هلوقل ماليسلا مهلءءايبن:'الارئاسل ام ىلع مالسلا اذه ىف د نم ىرصل ( ىناشلا) ىلاسغت هللا ماا ٠

 آل ىور(ثلاثلا) مالسلا م_يلع“ اسنالارابل كل سدلو دلو موبو لام هنال ميه ازبا ىلعمالس نيماعلا فون |

 ْ ى.بغن ىلع تاساناو كيلع لسىلا عن هلا نال ىءلضفأ تنأمالسلا هيلع ىكا لاقت البلا دباس وتصل / ١

 ٍ ليعفيإلءودعم ىسعال ىح ىلعهللا مالس ىرجت ىرو م هسفن ىلع ىسع م السن ال ”ىودب سلاذبهو | 1

 ٍ همم دم لهنال ىلايعت هللا ن الصفن نو كن :ناآودبالدإو موب هيلع مالسأا (عبارلا) هيهلناه يم امالا 00

 ناو نوكي نأ زوِدَمف ريشحلا ف ثعبي مونو تومي مونو داو موي هلع مالا امأو هءازيب كلذ نوكيأم | 1

 نم ىعو“ اعدلا بادآ ييلعت (ىلوالا ةدئافلا) ةصقلا ءذهدئاوفىف لوقل عا ىلاعتهطاو ميظعالاوحدملاك | 1

 أل مكيراوعدإ ىلاعت هلوقهدك و روهلا-اذعام٠اعدلا لضفأن ىلع ل ديوهو ايفحءادنةوق(اه دخأ] تاه | ١

 ١ ةدعورادكنالاو فعشلابرعدم توصلا» افشاوةداللاو ةْوَلان رعشم توصلا عفر نالو همم واعرض رض | ٍ

 نإ (ايمناثو) هناس-او ىلاعتهتتال ضف ىلعداقعالاواهتوقو سفنلا لون «ىرتلاوراسكنالا ءاعدلا ا
 ٍ قم ارلا حتت او ماعلا نو ه:عيىلا.هت هلوق ىفاك اهفعضو سفنااز عءاعدإاةِمّدمىفرك دينا بحكسملا | 3

 ءيش لالا اعدلا نوك نأ (اهئلانو) اهقشبر كئاعدب نكأ 10و هلوةىفام ىل_ءهللا معن ةرثكو ني اببش ا ٍ

 ]| بزاب ظفلي ءاعدلا نو. نأ .(اهعبارو) فارون م ىلاوما تةخ ىناو لاقاك انندلأ شمال نيدلا قلتم 1
 ٠ زومافءابركز امأ مالسلا امهيلعىدعمءاب ركز تاجردروهظ (ةتانلا:دئافلا) عضوملا اذهىئامىلع ظ

 هءاعد ىلاعت هللاةناسا . (اهمناثو) ةملكسلاىىلاعت هللا ىلاهعاطقناو هس سفن ىف هع رنتي ن(اهدحأ) ظ

 هاس لاعتعأ ) اهعيارو) !هدثا هالا لمحو انكي الااو ا هريشبو هادا ىلاعت هللا نا (اهئلاثو) أ

 ةنآىللهجابرهلوقاتان.الا بلط مالسلا ميملعءامنت اا زوج هنا: (!هسماخو) عيستلا نودمالكلا نع
 له ىلءادر ةشوضيشلا هبات ىفنوبالا ناكن او داولا قا ىلسءارداعتى لامن هنوك ( هئلاشلا لاخلا

 ةدئاغلا) اش كنتو لبق نم ةةلخ دقو ىلاعت هلوقل نيدذلا ف لال دّتسالا ةمص ( ةعيارلاة:دئافلا (عئابطلا | ظ

 ىلإءث هلؤق فاك اروك ذمأ هش كتل ودار 11 لمقناف كلذ ىف ضنهب الاوئدي سل مو دعملا نا (ةسماقتا ظ

 لومي نأ مصخلاو لصالا ف الشر امة الااناق اروك ذم أسس نكي ل رهدلا نمنيح ناسنالا ىلع ف أله ||

 اتيبتماقة فام هاون :رعةرامعناسثالان الهي ل ون ن حنو ايس نكي ناسنالان ىلع لدن 2 |

 | ا اوال راطلوز نرخ مزمل واارعا !ةرصرلا ٌةَملَأَتملا رداوخلاو ةصوه < ضار ءا ' ١

 | ةانئاغلا) بولطملا قعاييفةملالدالة يال نا رهظف ن اسنان تسدأ ىل هو ةبكرمربغةدرفمرهاوأسأ !كاتنامعأ |

 | قاهلاسرزتمنلف عضوملا اذهىفانغرك ذو نارعل ؟ةروسىفةصقلا هذهركسح : ىلا غن هللا نا (ةسدااسل | ١
 يس

 533 هن



 . را

 لف دصسلا قعذخ ىلا لصب ناكمالدلا هيلعدنا ثيدملا فو كا ذللفتار تس زاهداوىلاتقامئااذا |
 ارذأ نالف ىلعنالف نحت لق ملصالاو هاذ وذاهننس ععمىتح ةمشملا كلت تنح هملا لوك وربنملا هذا
 | ( مينسرلا فورلا عج لعجو مسج شعب هزاجاف نان لابهقافصو ف سانلا فلتخ ا دقو هجيرو هيلعتفانعت

 | اذه تقرعاذىلاعت هللا ءاصسا ىف ةلظفالا هذه معارج ماولاو ةماكلا لصأ هملا عجرب امل ءانأ نم مسهنمو
 ءاتلعج اذاامأ ىحل ةفص لع نا ( امه انوا هلل د ةنم لمعت نأ (اتحدشأ] ناهو < هضانه نانا لوقف ١

 ا نانل-انوكب نأ (لوالا)تالامح !انوه مئاّمم ةمسر ىأان ان م كلا ةاثت آوريِدَمَلا لوقن ىلا عت هنن ة فص
 ٠٠ لأ ىؤةيلعاندل نمانان اص مكحلا داننت امنا ى ندا ن مانانخسو لاق امدص مكمل هاندت عملا بحل هقلا نم
 1 د | مالسلا هلع ءابركرل ىلاع 3هللان منان ان وكب نأ (فاشل) ةلنفي رادتوم ةلكرلاب اذاكر وعل عة جز

 1 | قا ديلعانال نمانائسو انيصو كا هانت [ماداو هانمطعأ نانهنوعد ءان كلا ةمتسا امنا لاق ىلاسعت هن“ اك

 ْ | طا مدانسا فوكيانأ اتلاشااوإءاعالادودزسرعسي تأ وعدل ةمك زتو ىأ5 اكزو كلذ نلغف ءايركز ىلع

 ظ مهعاسفتلا ميظعل هتمأ ىلع انمانانسو ايبص مكمل ا هاننت 1و لاو ىلانغت هن اكمالسلا هيلع عة فأ ال ىلا هت

  ىلعنانل او مكمل ا ءاننت ١ ١ (لوألا) هوجو همفةمالسلاهملع حا ةةصءانلعج اذا امأةداشراو هيا دهم

 ظ نم ة جرام لاقف هن فدو مهلع مكتلا نمهسلوأاسهفمهتفاك ىفعر ظنلا نتمحو مهيلع ف طعتلا ىأان دامع
 _ هتمفش نوكتال نأ هانعمو ةاكز هان ١" ١ هنا ىلا هتريخأ من ميحر فور نينمؤمل ان مكملع صب رسلاقو مهل تنل هلا

 1 مخططا لسن ةوقن ا ىزتالا بج ولا كرتاثروأ امعرنبللاو ةقرلا نال بج اولا, لالخ الا ىل هل ةمعاد
 "|| ةزعأنيئمؤملا ىلعةلذا لاهو ةظاَغ ةظاغمكفاو ذصاور افكلا نم مكتولي نيذلا اولتاق لاقو هللا نيد ف ةف راهب
 ' 1| هللا داسع ىلع فطعتلا هلاناعحامعا ىعملاف متالَذم وانوفاالو هللا ل.س ف نود_هاجحينب .رفاكلا ىلع

 03 | ضءيإإف ىصانغملان ءةراهطلاو قلنا ىل عفطعتلاو انس 1لق<و تابجاولاب لالخالا نع ةر اهطل ا عم

 ظ مكسحلا هانت يمل اواندل نمانان>سو حابو فأن يءاطع نع لوم: اوهورخآ جوة يآ لا

 ْ ىلءلذون نب ةقرو ىه هناىورام هنلع لل دإ او اذه نءرثك أ ميظعتالو ىدودواسنءاناعج ذااظعتادص

 أ ىوملتق نا هدس ىبفن ىذلاو لاقفدح أد ؟لوقيوءاسطبلاءاضمربهرهظقصلادق بي وهو لالب

 ىأ ةاكز هاشت ودارملانا(اهدحأ)هوسو هيذو تاكزوةلوق (ةعبارلا ةقدلا) امظعم ىأان اند هنذؤال

 نءءاكزأ او وكي هنم لبق نم.ةاكز (اهناناو) عز نياو لاقل وةداتقو سابع نبا نعاكز ا اضالع
 لعام هللاو دمت ةقدص (اهعبارو) ناسنالاد وهشلا لك زتاكءانثلا نس هانم 3 ر (اهئلاثث ) نسما

 | ابني اكرام ىاعجو مالسلاوةالصلا هلع ىسعلاق ىذلاوهوءامتوتةةكر ر (اهماخو) ىباكلان ءهيوأ

 || ىلعيإا جو ىلاعت هلبان ةنياكزو راف رس هال ادز مق قلخ ديعلا لعف نا ىلع لدي اذه نا لعاو تنك
 1 1 هناق" لج ابو ءانعم تةرع دقو انة ناكو هلوق (ةسماخلا ةفداا) رهاطلا نءلودعهنالد.»فاطلالا

 1!| نمفصولا اذهب ساننلا وأو هلو هيالف م هأ قتيو هبنتكف هللا بهن قي ىذلاوه هنال منا دما ياعمي
 ني اذهو امش: ناكو ىعمام لسق ناف كل ذكمالسا اوةالصلا هلع ىحيناكو و ةيص*»عم_يالو هللا ضعت ل

 هبلعهقا معن ن ءريخ اكن اك ث دح هلاحن ءريشأو لوس .رلا كال ذي ىلاعت هللا نطاخامن ا اناق هفءاكتءادشا
 ا( كلوني فلولا ييظعت ل ثم ىلاعتقلا مظعت دعب ةدابعال هنال كل ذوهيدلاوب اربو هلوق (ةسداسلا ةفصاا)

 دارماوارابب نكي لو لوق (ةعباسلا فصلا زاناسح ا نيدلاولابواالااو دعتالث كير ىشقو لاق بيلا ١

 لاهو نينمؤملا كح اننب ضفخاو كأن لوقك نينمؤملا تاغص نم كاذو بناس انيلو عض اوتلابوغصو

 لدلاب ههفن ناسفالا ةفرعم تاداسعاا سأر نالو كاو- نماوضف: "اللقا طءلغاظق تاكولو ىلاعت

 كلذاورصملاو فرتلا هب قيلي نبك لاكي هير ف رعو لذلانهسفن فرع نمو لاجكلاو ةملفعلاب هب رةخر ءمو

 .ىلءدح ال ىربال ىذا اوهرابللا لدقو نيدلا نعو ىلاعت هللا ةجر نعا دعيمراص دروبك ا سلب !ناف

 هنااضعارابج لوقف نايفس لاهو دحأ قحءاشق همزاي نأ نع هسف:ب باهذلاو لفعل ا نموهو اًةج هسفز

 د

 ىذلا !



 0 دل

 2 هيابفامملغعا هناللوالا مالكلا ىف وخد دعبءاغب 1 ذا 2 و اذا ْ

 واولات داق ىوغب درمملا دع لوقو هو لاج رلا سس يت ةرحافلا”ىّجِملا فاشكل!تحاص,لاف (ةثلاثلا

 هلكسملا) ركنملانءاوهم ىلبقاك اوغن ل. .ةلالومف ناكولو ل هفوه ماسلا باكىف جنبا لاق املاف
 كلذكن ارع لآ [ىفهلو ةكوهو نيد ىلءود كد رلاف كلذكل اه هلو اهباجأ مالسلا هءلع ليريجن ا( ةغئارلا

 هئاشناىف جاّمحالو هقاخخ ديرب امل عف هبلع عنتيالنوكمف نكمل لوبان افا سهأ ىذقاذا» شيام قا هللا |

 نيه-و لمحت سانالذبآ لء كلو هلوق ىفو نيد ىلع وهىقذاكلا (ةساخ ولا دا ملأ وتال ' الاىلا ْ
 ةعرورذرغن مداو ذا سال هنآ ملح لءصأو نه "ىلع هقل- نا ىأ قاخن ىلا ةءجار نوكتن أ (لوتالا)

 نا (ىناثلا) برش اول لو تول مفرج هقداص لك الدن وكت ىّتحتان ال !هذهر اهظاباندامع مبان

 نأناعا ةداعلا ف الخ ىلع الا اذه عوقو ةمفمكن م تيقن املامل عاد اناا

 اقوطعمنو كي نأ لمحت انم ةجروىلاعت هلوقاماق بد رغلا سهالا كلذ عوقو ىلع هب[ اه دلو لع اج ىلاعت هلل

 ١ هنآ لعصلو ىأ هنآ الآ لءافوطعمن وكي نأ ل قو كلذانلعف انم ةمسرو ادا نلعذ ىأ سال «ادلمعناو ل :

 ع وقو عنتمف ىلاسعت هللا لعل مولعم هنا هنم دار [اامضقما ع ناكو هلوق (ةسداسلا هلّكسملا) كلذ انلعف ةح
 ٍ بجاو هعوقوذ لامي هف الفن لاحم احلا ىلا ىضغملاو لاسم وهوالوج هللا لع تاقنال عب لول هلال هف

 ْ ْ «1ونا بج اولا ىلا ىهتبملاو دوجولا بجاو ىلارد_ةلاوءاضقلاهل لسيف ةيهتنم تاما عسج نالفاَشئأو 1 |١
 ا هيلع هاوقرم وه اذهو فسالاو نزدلا يفةدئافالف دوجولا بح او ناكاذاو دوجولا باو نوكيابجاو || ش

 ' ا.صقاناكم هبت ذيتناق امك ) ىلاعت هلوق « هذ 5 اصملا هيلع تن اهردقلا ىف هللا سف رع نممالسلا | 1

 أ ةهلكملا) لئن همقو .(ايسنم يسن تنكواذ_هلل بق تم ىتءلايتلاق رلكتا عذج ىلا ضاخحل اهءاجأق |
 ' لاقاكو مالعسلا هبلع ىسعىف ىأ انور م هيفانشقنفل اقف تارآ ىف مقنلا مأ ىلاعت هتتارك دا (ىلوالا | |

 اوةاتخاو اهنطي ىف ناك م اليسا هملع ئ.دءنال اهيفانشفنف لاوو ىحور نم «.فتذقنو مالسلا هماعمد" 12

 وه فاننا نا دمفي هرهاظو نسور نم هيف اننمنت هلوقل ىلاعت هللا نم ءفنلا ناك مهسضعب اسقف يفاستلاىفأ ٍ

 ْ ةباشملا لوصخ همشنلا ىضاقمو بارت نم تلح مد لثك هلا دنع يسب لس نإ ينابعت رتل وا 1
 ١ انهداذكف خور نمهسفتدفنو ىلاغت هلوقل ىلابعت هقاوه فاشل مدآ حول يلدا هسرخأ امهالا | ا

" المالسلا هناعليربج ل وق نم رهاظلا نال مال_سلاهناعلد ربجوه ضانلا نورخآ لاهو | 0
 : صا هنأ كل به

 نال ذ ةيفكىفاوفاتخا مث هلا فنلا ةلاحا نم دبالف مالشل اهيلعميرمل لج المع ىتدح هليقنم ن نوكينأ | د
 اهلنذف (ىناثلاو) مجرلا ىلآت صو ىتاهميج ف ليربج قتلا بحو لوق | (لوالا) نيلوق ىل غال |

 ْ كروم فل تلحبف اهعرد ب نحف: مهاقاهمكب دح أ ىدسلال وق (ثااثلا) حرفلا ىلا تاضوف أ

 تااقناهلا- جم ترك هوز ةساديبا تلعاج ءزتلاهلفامتمزتلاف اهروزتءابركز أ سها اهتشاىتءاخ تامقس |
 ||| (عبارلاد) هللا نم ةماكب اه دس ه ىلا عت هل وق كا ذف كذطب فا دهس د ىناطي ىفام تدسو ىن!ءايركز زةأ سما[ ا
 ودواف ذ> مالكلا ىف نازهظ اذسد» تف ةرعاذا لانلا ىف تلمف- اهنطب ىلا تلص وذ اهينىف تناك ةشفنلانا | |
 تك ىلبقو هس ةرمشع ثالث تلي ىل مو هل لبق (ةيئاثلاهلكسأا) هتلمخلا بف مقنقايشقم ماكو

 لاو الاه ذهن مءوثىل_ءلدبام نارقلا ىف سداو لمحت نأ لبق نيّدسط مح تْضاح تناك دقو نب ريشع ظ
 اوهاَتخ اواهبق نهدلاو تنثت أ نهدلاب تدنت هاو ةك اهنطد ىف ةوهو تازتعا ىأ هب تذبتت اف (ةئلاثلا هلثسملا) |
 ئديعب تاجحال برم نا لاق بهو نع سُ ارععلا ىف ىبلعُلا » هاورام (اهدحأ) هوجو ىلءذابه الالعىف | |

 ' نومهم لج دنع ىذملا دصحملا ىلا نقلا منماناكو رامخلا بفسوب هل لابتي اهيا معني !اهعم ناك مالسسلا هيلع |
 الو اواممةدايعإل واداهتج اش دحأ امه امز له أى عيالو دصحسملا كلذ نام دنع محو فسوي تاكو |

 هنعن غلا مئاواهتدايعواهحالصرك داهمهج نأدارأاماكفاه صأ ىف قش ريل فس و 7 مب سح ىلجح ف رن

 ىسفن ىف عقو هنا لاق نإ لك: رام لوأف لسجلا نم ءاهيرهط ىذلا أراب رب نأدارأ اذاو قسما

 حو 1- دج جوج



 ا

 ناكو مالسلا هلع اب ركز نامز ىف عقواسما كلذ نا بايسأو كلذ مكي ف.كفالاج الا هقانب ىلا لسرب ل ىلاعت
 مالسلاهنلعنوكي نأ همفام لقاف”ىبنالالوعفم ناك اذار عملا نال فرعضا دعو هباملاعناكك ل ذلكوالوسر
 ةءاركنوك.تااما كلذ نا قما لب هلاز عم لع زوي فدك عئافولاة ذهب لع دنع ناك امءانركز و هباملاع
 | ماللادعب ةحوةفمءات تيل غفانو صاع ني ارق (ةينانلاهلمسملا) مالسلا هملع ىسعلاص اهراوأ مجرم
 : ةبهاانا(لوالا) ناهحوهزاحم ىف به" الهلوقامأ اهدعب ةحو :ةمةزمعن وقايلاو كل هتباب وبا ىأ

 || ةفاضاواها بهو ىذااوه هن اكهسفن لعس ىلا مة هللا سهأب اهسج ىف غن ىذلا اوهئاكن اهدي ىلع ترحامل

 لبيب ريس نا ( ىناسثلا) سانلا نماريثكن الضاّنمخا مامصال ا ىف ىلا تلاه ل همم هل بدسوه ام ىلا ىلعفلا

 ىل_«لبلدا|ام لئاق لاف ناف ةبهلا ىر ةيراج ةقداصلا ةراشبلا كال: تناكك ل ذياهرمشب امل مال_ل اهملع
 ” ||| ناهيفلاقي ىذلاواهفقطنلاو ل ةعلاوةانطا قلو ءازجالا بنكرت ىلعر دقبال مالسلا هملع ليربس نا

 1 زيماما ث د لكو ث د هنالف مسج هناام أ «ا شال ا هذه ىلع ردقيال مدطاو مسخ مالسلا هملع ليريس

 | نال مدج لك ةيلعر د_ةل كا ذ ىلع مسجر دقول هنالفاي_ال اهذه ىلعر دقرإل ميل نام وزيستملا عافوأ
 . [| تادوج ومانهف لب هن ئافوأ زيمتم اما ث دم لك نا مسفالل وقنا مهخلا نال فيعض زهو'لث اهم ماسالا

 " (|| كارتشال نال ىلاعت هلا 'تاذلالاثمامتوك كلذك اهنوكن م مزلي الو زيستملابةمئاقألو ةزيحتمالاهتسفنأب ةُئاق
 . [هنعر ديال م للا تاق لذا مسج هل ركانلسةشلسلا تافصلا ف ف كف لئاملا ىضتقيال ةمثوشلا تاغصل! ىف

 |[  هب ىفءثو تاهل ايف ةهاذ زامحالا قف ”لصاخ انو كح ىف :هلثاةامنا هي ىعنانلق ل2 ةممانجالا هلوق
 || تاوذلا كلل تاف_ىزا. حالا فا هاوصح نكسجل ل_لوالاو اهتام_هام ماعتىف "ها تانقمالا
 || هلئاقع ماسحالان اناس تافوصؤملا تام هامىف كارتسشالا بجوبال تافصلاىف.ارتشالاو

 محصياالو لإ ذاسهنم عصي هنا رح ضءعبلا نو دةر دقلا هدب اهذعي صخ ىلاعتهتلانآ لاقي نآ زوالا ف

 ||| (ةثلاثلاهلثسملا) لعاهتناو ظفةمالا عامنا لاق> الا اذه عفدىف دمعملان ا ىلا باو ساو كل ذرمشدلا نم
 1“ || ةنذال نوف لاقي هنال ةمكزتلا ىلءوغي هنا (ىاثا او )ب وهذلا نم ره اطلا هنا (لوتالا) ةثالئادومأدسفي ىلا

 اي يروا خيا باعد وكي نأ ب حاف ةراهظااوة#هازنلا(ثلاثلاو) كن ىابنلا عرزلا ىف وكر

 دحاولا اظفالا نا هّقْفأا لوصأ ىف تفرءاسا فيعضوهو لكل ا ىلع لمع نا ىلو الا :نيماكشملا ضعب لاهو
 | (ةعارلا ةلثملا) ةقيقحرختالا فوزانجم امه دحأ ىفو أ امف قش ناكءاوس نيبنعملا ىلعهل- زوج ال
 ” |لاامناو لدنءقشوهف ًاسش كاع ل نك كةوسىفترافن اذا تن واستدل نم وُ هل نكي هنا عماك زمام“
 7 ||| ىزلاءىمستا مناف تنأو باكسلاو ةمكرلسا ه'ةغورقفلا هنرين نال أك ز ناكل وب هتلاو لاسملا كلع نم" ىلا
 || رشن سمع لو مالغلف نؤكي ىف تلاف) ىلا عتةلوق '«. لام اهششيرطو ل دهم هتريسس تناك م

 لئاسم هنفو (انضقمانمأ ناكوانمةحرو سانلل هب !هلهكلو نيد ىلعوهكيرلاه كلدك لاق امغب ألو
 7 نوكتآل:دالولاناةداعلان تفرع اهتالمالسااهملع ل يريساهرسشبام تبهتامنا اهنا .(ىلوالاهلمملا)
 01 سلف ةرد_هلا ىف كا ذ فال اورو ناورؤمالا ىف ةري-تعم ةفرهملا لهأ دن عت اذانعلاو ل»رنمالا

 "الا قاش ىلاعت هلا تفرعدقو فدك وءادتب اذاولا قلخ ىلعر داق ىلاعت هنا لعق ل اها ىلعةلالداذه انهاوقىف

 || ىلع ىلاعتدللا ةردق فره: نأ نم بال كا ذكن كين دو ةدابعلانةدرفنم تناك مالو دلسا اذه ىلءزمثدلا
 امداعأ اذا فا أ لواهاوق هتك لخ ديرعش ىسسعمو اهلوق لوقي نأ لئاسقأ(ةيناشلا ةلئسملا) كلذ
 هلاك ذك ل اهرب ىسسع لوداو لن وك, ىنابرتااقنارعل 1ةروسىفنا لاؤسلا اذه دكٌويامو

 لالملا حاكنلا نعةرابعس ملا تلهجاملا (اهدأ) هوجو نم باوذاوءاغبلا 2 لف ءاشيام قلم ْ

 هب قيلب الو كلذهيشأْاموأ اهبرعفلاصيامنا كلذكسدلانزلاو ّنهو ست نا لبق نم هلوقا هنعةاثك ةنال

 ىلسولا السلا تاواينلا لها يلام ف وع اهلاسميدعالاهداعانا (انهنانثو) ١ تاناكلاةناعر
 0 ْ اهلاوحأ ظاعاف وزب اسنلا نم فرعتمْل نم نا انودا ذ كسوف لاكممو ليريجو ل سرو هتك المو لوقو |

 ب

 اذا ظ 5



 ١و8

 الأ اكن رغن ل اهسأر تعطقاذاو حاقالا دنءالازئتالو دربلا ىلءاربص:انشالا ل فألضاا نالوءاسغاللةقفاومأ] | ||
 | حاقالاريغنم بط رلارهط أ ىنا محال ادنءالارمنال هللا اذكفركذلا جمالا دلتال ىثاالا نأ ىلاق ىلاعت ا

 , | ل3 تناكاهنا عما ذه ىلبق تم ىئتبل ايتن هنو ( ةعساتلا "هلْمسملا) رذرغنمداولاروهظزاوج لع كلذ لدما|[/
 اهبااهي اواهلعيع نأي اهدعوو مالسسلا هلع لي ريج سفن نم اهداو قلو اهملا ليريس ثءنىلاعت هانا[
 ةكئالا ا ةراشنسانلا نم هتعمتاموةن رغلا هب ركاه آنآ بهو لاق (لوالا)نيهجو نم باوهساو نيملاعلل
 رن هناركيىأ نع ىورو كلذاووقينأءالباف اوعقواذانيملاصلا ةداعنا .(ىناثلا) .مالسلا هلع ىسعنأ]|
 ]| نعو رئاطلا اعرق. ةرثىف أت ددورُملا نملك ًاتورصشلا ىلع عقترئاطاءكا نوط لاشفةرصش لعرثاطملا ||

 ل ادع لمق تم ىئتنلا لج مول ىلع لاقو أش أ ل ىئتملابةنتلا هده ىئتمل لاهو نضرالا نم ةنيتتخأ هلارع ||
 ا دادةشادنءنوللاصلاةرك دن مالكلا اذه نأت ثف هما هدلت ل لالي تبل لال نعو ةنسني رشعل م وبلا | 5

 | هلئساا)ترشام ةضار ىهفالاواهف ملكتي نم ةيصعملا عقئالمكل كلذ تااقااهلعل (ثلاثلا) م,ملع سهالا
 مسا حيذلاك اهوضو ثمطلا ةقرذك ى سني و حرطي نأ هقح نمام ىسنلا فاشكلا بح اصله ( ةرمشا
 ةداعلا ىف ىش نأ هقح نمو هب هيورال اهفان أش تناكول تذمت يلظع بذي هاني دقو هلوقكع بذي نأ هنأش ن مام
 ]|| مسا اورتولاورتواكنانغلامهءارغلا لاف سسكلأءايسن نوقايلاو فلانا ةزجو شسعالاو بانل نبا ًارقو

 ظ اسسنمشمعالاأ رقو ِهَنلَمل لهآ هاسنب ءاملاب طواخملاتململا وهؤز مهلا امسن ىظ :رقلا ب عكنن دجتأرقو رسطلاو 1

 2 كبر لعجدن نرحتال نأ امك نماهادانف) ىلابعت ةلوق لعأهتاوركتلاوريغملاكعامتالا ىلع رسكلا || ٠
 ادد ار يشذاا نم ني رتامأف انسع ىّرقو ىل راو ىلكف امنج اطر ءاع طقاسن لكلا عدح كسلا ىزغواد رمح | ٍ

 ارتص نماهادانف .(ىلوالاءلمسملا) لئاسمتب الا ىف( امسنا م و.لا ماك أن لةاموص نة-رلل تردنفاىلوةفأ|
 ءرسكو رومشملاوهو ىبملا مذ نانءارقابف ميلا فواوطافم ةمةاءورذأرةراهادانف ةدوهشملا :ءارقلا

 لوقود»و مالسااهءلعىسع هنا(لوالا) هجوأ هث الث ى دانا فو صفو ىفاسكلاو ةزجو عفان ةءارقوهو 1

 ىدانملانا (ثلاشثااو) دلو ليات ناكمثاو مالسلا هيلع يرمج هنا (ىناسثلاو) ريبج ندعو نحل |
 مداعو ةثامع نبا نع ىو سه وهو مال_بلا هيلع ىسع وه غل ايدءا ارقااىلءو كل اوه رمسكللاب ةءارقلا ىلع | 00

 ١ ناكل دىل.ةلعدق ناك اذا لمعةسانغا مما خفب ات ئماهادانف هل وتثا(لوالا)ه وحولب رقألوالاو | 000
 رسكيةءارقلا امأو هبلع ظفللا لج بوف مالسلا هيلع ىسعوهابتالصاح هنوك ملعىذلاو د أ هتك |
 - لأ عضوم عض وملاكلذنا (ىتاشلا) انل وق مص دقف مال_سلا هملع ليربج ىداثملان وك ى ضمنا ىف ميملا | ا

 دقدلءاف نوكين أو ديالو لعفاع ادانذ هلوقنا(ثااثلا) ةكرالملاب ليال كا ذوةدوعلا ىلارظنلاو ثوللا ||
 ألا ةوقل برقأ ىسعرك ذ نأالا مالسل ا امهيلع ىسعرت ذو لب ريجرت ذا الأ هذه لبق مدقتدقلو ءرك د مّدقت | ئ
 سس نسل لماذ وهو (ميارلاد) لوأ هيلع لوب ناكسف جيبملا لا ذئاعانود ريهذلاو هب ت ديدن . هتلمك-ىلاعت |

 || مالسلا هيلع ىسعىلاريشت تناكام قطني هنا تاعام اهلك نكي ول مالسلا هيلع ىسيعنأ مالسلا هيلع ىلع | ْ
 اهلا ابديطت هتعضو نحاهل هقطنأ ىلاعتهنا عملاق مالا هيلع ىسعوه ىدانما لان مامأف مالكلاب ا
 نموداولا كل ذنأش ولع نم مالسل اة لعلب ريح هياهريشبام مالا لو ىف دهاشتىت“اهنءةشوللةلازاو ||
 ضال ال وأ ىاهباا لسرأ ”تاملكل همم اهي ذانسل املا لس رأهنا لاق مال_بلا هلع ليربس ىدانملا لاق ْ ْ

 اول اؤسالف داولا لحم انل-ناف اهتحت نم هلوقام أ وتاراشل اف ائصأ نم مّدةتاماهلاريكذتٌكلذنوكل |[!

 ءياقلا كلك نيدمأ دما لانه نوكي وتس ناكمرفاعمانوكينأ(لقالا)نامجو هيضفذمل!ىلعءانلم
 .نم واذا ىلاعت هلوق ىلك-ل ار سفو تحت ناكابنم دعبأ ناك م لكو قون ناك اهنم برقأ ناك م لكشف انه |

 نوكينأ (ىنامااو) ىداولا ىدقأ نماه اذان هنا مهضعب لاه هجولا اذه ىلعو كل ذب مكنم لفسأ نمو مكةوف

 ىور هجولا اذه ىلعو لسا! بحاص قوفولعلا بحاضن وكشف رخالا عضوم نم ىلع امه دحأ عض رس



0 

 الوقلق تلاقف ىردصا ىشأ ه-ف مالكل ان تب رف كلذ ىءاغف هناك ىل_غ تصرخ دقو*.ث لسه ند

 1 درع نمدأو نوكيا لهو ث.غريغ نم ةرخي تت ل هور ذيرمغن عرز تنمي له ب هان يب ريخأ لاق ال.

 نم هنبنأ ىذا | عرزلا نم لد انارذملا اذ هورذيريغنم هقلخ مون عرزلا تينأ هنن نأ لعن لأ مهن تالاف
 قلخ ام دعب رصشلا انس ثءعلا لعجةر دقلان و ثيغرغ نم ةريهشلا تن ىلاععت هللا نا مل-هنإلار ذي ريغ

 | ءام اء ناعّمسا ىد ةرهشلا تدم نأ ىلءر دةال ىلا عت هللانا لوقت: وأ ةدس ىلع ام_نمدساو نكح

 || نكةلوةقءاثبام ىلعرداقهتانا لوقت ىنكلو اذه لوقأالفسو لاقفامت امنا عر دي ل كلذالولو

 5 | هيلق نع ةمّعلاتلاز كل ذد:هف ىثأالو 8 ذرغ نم هنأ سعا ومد( قلخ هنا ناللعت موأ ميرعهل تلتف نوكسش

 || جو اهسافناندااق باقلا قمضو لجلا بس اهملع فعل ا« الدت_سال دصنملا ةمدخ ىف اهنع بو ناكو

 | | الفراج قءرصم ضر ىلا ف سون اهاقحاف تداو اولتفءالسكل كموق نصر نم 'ىحرتا نأ اهلاهقنا
 | ًاهد:ءتعطوف اهتئضة-افدرب نامز ف كلذؤ لذ ل_ء أ ىلاهأ+ أذ سافنل ا اهكرد أ دال.لا كلن تغلي
 ' |تناكاجا (اهئانثز)٠ا ركحكزا ملعبال دمع ناكم ىلا تهذق ءان ركز نم تمس |!( اهناناو)
 | اهتأيناك قزرلانال واهم ءاب ركز ل غكتواهتسرت ىفءاشاالا حاشت واهمأر ذل دهزلا.ل.ثا رسا يف ةروهشم

 1 ظ امي رلعيال دمعب ناكس ىلا تبهذذ ةعقا ولا هذه نم ترده: رمشلاهباسهت فت ناك اف ىلاعتهقلا دنءنع

 01 قى سلو هل هه وح ولا هذه نأ لعا ومش رهط نيب انتعف هندإو ولاهداو ىلع تفاخاهنا (اهعبارو) ءاركصز
 ىذر ساء نب الوق( لالا )وجو ىلعاهلج تم اولد خ ا (ةعبارلا هلم لا) امنه ئث ىلع ل دئام تآرقلا
 تناكولف عض وملا اذه فاه دمك ذىلاعت هللانا لد دنءاسلار اس قاكرهش أ ةعست تناك اهنااممنعهننا

 لوروشأ ل ا املا .(ىناشاا) 738 ذلانىلوأ كلذ ناكل ءاسنلا تا داع ف الغاهاج-ةدم ىفاهت داع

 8 لاا او ةنلانعلا ىأو ءاطع لوقوهو (ثلاثلاو) مالساا هلع يسن ىسعالا نامل عضو دولو ء شعب

 ١ 1| هتعضوو ةءاسؤرودو ةعاسف هتلج تاءاس ثالث (سماخلا) رهشأ ةتس تناك" اهنلا ( عبارلا) رمش ةعبس
 | لالدة الا نكموةدحاوةعاس لجن اةّدم تناك امهنعهقا ىضر سابعننا لوقوهو (سداسلا ةعاس ف
 ءافلاواههت نماغادانف ضاخ انهءاسأفه,تذبت اف هتلمأ ىلاعتهلوق (لوالا) نيهسو نم .«_لع
 ٌكاَذَو لدفري غنمزخ الا تءّع لص> لاو الا هدد نمدحاو لكنا ىلعتا افلا هسه تادف تدقعتلل

 لوقنانالةدحاو ةعاسف لص فنك اصقاناكماه ذات |لانقيال:دحاو ةعاسل#ةةمنوكبجوب
 لثمن ا هفصو ىف لافت ىلاسغت هتتانا (فاثلا) اهنارحم بناجىف عطوم ىدقأ ىلا تيه ذاهنأي ءرسسف ىذا
 هل ىلاعت هللا لاف م مالا اه.اع ىسعنا تدثفنوكمف نك هل لاق حبا رت نم هقا> مدا ل هك هن ادنع ىسع

 'هلكسللا) ةفطناانمذاودب نم قسى دا كلت لة_هتامناو للا ةدمهيفرو هة.الاماذهونوكن نك
 اوفلتخ ا مث ”ىدعو صاع ل ؛مدد-او هع ”ىصقو صاف ناكم لاةناهلهأ نمادنعب ىأامسصق (ةسماخلا
 رلثلا) ةياكملا هذه تم دة دقو فسوناهعنبا عم ترفاس لمقو لمخاءار ولمقوزادلا ىدقأ لبقف

 ءانإلالا نعم ىلا لقذلا دعب ريغتدق هلامعتسا نأ الا ءاج نم لوقذمءاحأ فاشكللا!بساضص لاق (ةسداسلا
 | ميلعلا عدس ىلا اهأذسأ اهةلطن ا ىنعملاو هتغلبأو هتغلب لوةنامدب ز هماجأو ناكملا تتح لوة:الكناف
 | لمتعو اهلا دانتءالاوةب ودَملل ل .ة< واهم ثدشتلل ةدالولا فوه املط لكلا ىلا تنهذانما اما لقك

 ىفلاق (ةعباسلاةلكدسملا) توملاتتمتامناابنع هللا كس كالذلو اهأرزاذا ةلاغلا هننم ىشةع نمم هيرتستلل

 اهغطن ىفذاولا ضةودو اًضاكغو اضاخم لما تاغ ل انتي رمسكلاب ضال ةءاوز فرتشكن ئاةرق فاشكللا
 ناكو ةرمض>الو رالو سأراهل سل ءارصصلا ف ةسنئابتلذ عذب تاكف كلا ىف لاه (ةنماثلا لعد ا)
 ا ارمصلا كلت ن'اكق عصا نباو مهلا شد هزعتك هملاغلا*ام»الا ف.رعت نمنوكي نأاما يرعتلاوءا:ث تقولا

 فئرشتن وكن نأ ام اووزت اسنودّكلذ هنم مهذةءلذطأ ا عذس ل قاذاف سانا دنعر ومشم لذ عدجا_مقتاك

 ءامشالا دشأ وه ىذلا بطرلااهنه اهمعطمل هلذعأ!نىللا اهد :زأ هفاناك َةَداَحَد :رهشلاهذهع دج ىلاىا سذاعا

 ٠وانقة



 ىلا عت هللا مّدق لف لوقنف اذه ت ترثاذان ديلا لأن ء 3ث ف ودنا ل1 نا ىلءةءاكللا دق تا دة ندبلا لأ عم.

 نالال_-لقناكفوالا اد_هنانتاوااو فوالا دزتط تا قب افتار ع يحاور شمة دش ا دل

 0 ا رخأآ : رم ذتلا ىلا امص تناك اف تءدقندق 00 ريج ةراسشن

 ات ”الحو يحلابتأالوقينمةفان ءاذهو ورع ىلأ ن نءىورلانب ,ءاًرمهلان نر ةاأثكبلا بس اص لاق
 سد لا و وم ب وسلا(

 . [| ىلعالا دموصلارت 3ناك | ذه ىلعف مهءامص نوملك الاون اكصح مهنأ الا اما.ص ل دقو هلثم كلام نبا 10
 | هلعا افلا لاهانعرش فرذنا١ اذ هلئمزو< لهو مهعرش ىفازتاس ناكرذنلا نمعونلا اذهوتمصلا ||
 قسصتلان مهام زوال هلعلو ةيرقىلاهتهقفارك دن ركفلا ديرحتو نيسسدأ الامالكن عزارتحالانالزوح 17
 ْ لان ماك الاهن :[ترذندق :أ سما ىلعركب ونأ ل خذ هناةكورو سعشلا ماسقلارذنكس فنلا بي ذعتو | ا

 الثا مول ار ذنب ىلا .هتهقااه سعأ ( ةنماشلا :لمسملا) لعأ هاو ىءاكت ذا ذه مدع مالسالا نا راج ٍ
 نم مهبل اةلازا ىف ىوقأ مالها لع ىسع مالكن ا (امهدحأ) نيينعا مالكلا ىفاهمها نمعم عرمشت

 .نأ هضوءاهغسلا ةلداسجم ةهارك (ىاشلاز) ىلوأ ل تضل ىلا مالا ضيوفنا ىلعةلالد هنو مالك 1

 اهنأق اوهلتشا (ةعسانلا اهةسلا) اهناشم دبل همس سانلا لذرأ نمو بجاو هيفسلا نءتوكسلا | ا

 ىقأتنأبةرومأمتناكامنالكاذ مهعم تملكت امانه موقلاقناموص نجران تر ةنامهعم تلاقأ له ْ

 تكس اهنكلو ةضق املا ف تعول كلذ دعب مه ءمتماكتوافر د || اذههتنأ اداه مهتيوردنعرذتلااذهم | ْ 1

 ّْ توذنينامها ترك دم 00و ا عع اهسآ ًاربتاموأو ||| 3

 ٌىحىف ةصوص# ةللإ رقاان تراصامنأ الا ةماع تناكن او ةغبصا !هذهوا.سنا مونلا ملك أن اناموصنح را 1 ٠

 ناك امزوراه تاب ايرفأ سس تلح -دقلم ماناولاه لمت اهمؤق هب تنأف دنأف ) ىلاهت هلوقمالكتلا اذه | 1 ا

 لاسم همقو (اسدص د هما ىف ناكنم ماكن ف.ك اولاقأ هم هملاتراشأف اغيلمآ تناك امو ءوشأ رضا وأ |

 اهانأ لاق هون ءىورام (لوالا) لا وقأ ىلعداولا» تن :اكعاكا امنا ففاوفاتخا (تمالتيتسلاز ||

 اهلك انف مالا هلع بعت ةراشملا نم ةكئالما مؤلم ناك امنسئانلا نما تفل ةذالولات رك
 نأ امهنع هللا ىضر ساسعنب!نع ىوزام (ىناشلا) يرديتتاستاللا : ْ

 اهملكف هلم اهموق هب تن مسافنلا نمت رهط امون نيعدرأ هيف اهل دأفراغملا ب رعى ودا بفسولا

 ْ تآرقلا ف سبلو نالةحنناهجولاناذهو هعيسصوهققادس.عىناف ىرمشب ءامأيلامقفقيراطلا ىف ىسسعأ ١

 ىسبعاهعمواهو راملممنا ىور دلما ىرف رف نم: وهو عبدبلا ك رفلا (ةياتلا لل ازبسلاا رانا 00
 رابعت 0 ةداعلا ع نءاحراخ اس عاتش ثدارملات روك نأ لمدكتف أنوف ابرق ان :سدقلاهلاولاع مالعتلا هلع

 مهاوقار عطاانمهو مذله لع سات :ننوكت فاكس نيظتع اتش جحا رض توك نأ ل ءعدوأ]

 نوراهامأو ؛ رتلا.رعالظخلوتلاذه دالاس ا كراك اموعوسا رضا[ ا 0

 دارملاو حال أ اء فرع نم لكدملا بسن ىل_ئارسا ىنب نم حلا ص لجرهنا (لوالا) لا وأ ةعبر اد شق |

 نآر د ةبعش نب ةرمملاو ديز باو بعكوةداتق لوقوهو ا ذكع ترص فيكف نوزاهك دهنزلا ف تنك كنا | ا

 ىءوموخأ هنا (يئاشثلا) هعسارو باك "ربت نوراهنوعس ,هلك افا نوعقرأ هتزانج عت حلالا نوراح | 7

 نوراه تخأ ليقاماو هباقءأ نمتناكو”ىبنلا نوراه'و:ءامنا لسو هيلع هللا ىلصىبلا نعو مالسلا هملع | :

 ىنءغالهبشنلا مج هيلا تيسنفىااانلعمالجر نآك(ثلاننلاو) مهنمادح اواي ىأ نادمهاشأالاقيأك
 ناهبول برقالاوهاذهو ه,تريسعت ليث ارسا ق٠ الص نم نوراشىب عملا ك4 أ اهل ناك (عبارلا) ةيدسلا |

 ل يسم حأاها ناكولاتةمةح ىل_ءالو# هب 1 رهاظ نوكبآمناو ةقرقشا مالكلا ف لسالاتا(لوتالا) | |

 1 ل تا ؛وتلارعسي د شيحو حالصل اباهاوو تو ملا تفضأ اها (قانثلا) توراح | ٠

 1 تأك نير زا (ةثلاثلا هلعسملا) سكس أ هنع تذل ارودص نوكب ةلانلس اذه همتساو هبوب لاج | ا

 د ةحجايوبجت ين»ج دع جت رطنسووسابا و وحسم وبي ل ١

1 



000 

 000 | مشملاا

 | بعيب اوحو ةمركعع ى ثلا" هعبو ةسةتسن او لخ د ىلغثددفو لح كنك اهنأ + ركع

 هتاراماناو هتأردقم من ردننأ لمثع هنالثلا تا ريدقملا !ىل_ءمث لل تيغ ماه هامل ننلا

 ١ . أ نيزجرلادبعو نسشنالا تورمسفملا فنا (ةئاششلا هلثساا) كلين نمش ىلع ل ديام ظفال! ىف سنلو

 00 ا ىينع ”ئريسل ا المفديز نباو نسل! امأو هس ىربسءاملا نال كل دي ىعنلو دس اؤر ااه "”يرمسلان ادبز

 ' |هنععجرندملاناىوزو مهنا ريشا نماكأ هموقتاورسنمنالف لاقي لملجلا ىل.نلاوه "ىرسسلاو

 دمت كب رلعج دق ىربدللا نوسرلا دع نب دمج هنت هاهنا الاهده النسا نا ريو ةداثق نءىورو

 انبدهت مثنمنسحلا لاذ لود, او هامنادمعساب ا ,دج-هل لاقفانع ركل ناك اوابرسسا ناكن ا لاةفامرسس
 ١ | لاقت" ًاىرمسلا نع لبو هيلع هنفا ىلص”ىبن لطم هنا (ابه دن )نونو ريتلا ىلجول نم عبجاو كت بلانجع :

 1 || بريشتو لك أنف بطرلا ىلا ءاملا فاضى سس روم هنأ ىلع ل دب رمش اقئ اهل اوقثأ' (فاثلاو)لودحلاوه

 || نابهنع باج نأز والو اهباجىلا لب اهتة نوكمالرهلا نا (لوالا) نموجوب ىسع ىلءهلج نم يحاو
 || نما رت راهنالا هذهو هلوق ىفاك اه أب فقد واه ضأن ىركابه مأ تدر هناا لعح هنا همءدار 1 ْ

 || هنا (ىناعلا) زامجما اذهىلا محمل مالسلا هبلع ىسيع ىلءءانلجولو ءزاسجم ىلع اغلا لم اذه نال تت |
 .[|| مدقتامهنع ب اوم او نيعمورارقتاذةوب رىلا امها و واوهباهماو يم نباانلعسو ىلاعتهلوةل قفا 1

 ْ | 0 قوق دات سرخأ ناكرم لكف نيعمأ ديم هيف ناك اذاىوت_سااناكملان ا

 1 | مالسلا هملعلب ريج نأ (امهدحأ) ناهسو هسففرونلا ىلع "”ىرسلا املج نا (لوالا) ناعرف تحت |

 || كب ر ل عج دقهلوقنالب رقأ(ل ارثالاو)راسءام "لانه ناكمنا (ىنإشلاو) بذعءامروظفهل_برببرض |
 ىلسعالاّت ش ال كلذوابن أ شلامظعت هرك دىلاسعت هنبانالو تفولا كلاذف ثود لا رهشمأب ريس كح ْ

 رهلاوأءا قفلاو ةدسعىإ أل اوقودو اةاطمرهئااوهىرمسل !ناىفاوفاتخا . (ىاشلا) ءانلتىذلا هحوإا

 نودامو لةسالاوه 'هلذغلا نم عذ1 لافتا لاق (ةثلاثلا"هإ5لا)١ ٌسفخالالوقوهام ىلع ريغصلا
 3 "للا عذ_هلوقىفءابا اامأو عذج ىهف ةرصم لصأ ىف ةيشخ لك برطق لاكو ةرمثلا هلع ىذلا سأرلا

 ْ | د_خو ماطخل اذخو هن زهو هزه لوةنبرعلا“ ءا َوذلا لاق ”لذلا عدد كك -ىأ كلا ىزه ىنعملاو ةدئازف

 ' 1 ْ 'لذلا عد انطر ال فرو دسم قمانوكين أ زونع نحل لاك نال وةنالفْك_:-وزو ماطخلاب ظ

 هنأ ف اوفاتخاو ةساتناك 0 راد تقول نأ مددت لوغت ةاذه تفر ءاذا اهعدس ىلعىأ |

 عدم هلوقل 'ل_غراص هنا مث ىشنقي رهالتاوءوغبطرلا رتل هو رختوأ لا ىلعودو بطلا رغالش ظ

 طقاتتآ ارق عستدمف طقاستف انكسحلا باص لاه (ةعبارلا"هلشسملا) بطرلا الارث ؟ام هناو لذا
 طقستو طقاسد دوءاتلاماعداو“ ايلأب طقاسيو هن اش أحرطد طقاستو نيداشلار اهظأن طقاستنو* انثلاماعداب

 *<يئحلازعا رّقلا بح ىلء لو فم زق اطر (ةسماخلاةلشبملا ) عذملا انلاوةلذعلا» انااطةسوأ
 نيادئان راو ةىرمسلا ىفكل نهج ى_هملاو عانشالال يللا رسسكيا:د نأ _ملس نب ةرلطط نعءوا رطذوخأللا |

 1 لاعفالا كلف لئاق لاق ناف نيتزمممام وكي ردصلا ةولس (ةئاقااو) ترمشلاو لكلا (اميدحا) |

 ءايركز نال لطاناذ_هوءاسنالا نم هريغو*اب 1 زلةزدهم تناك اهنا ةلزتعملا تلاهانلق ن؛تاداعلل ةقراسملا |

 || اصاهراوأ ع راتاما اركتناكاهن ا قطا لب تازمعملا كلم :فكف اهئاكمو اهلا لعل ناك ام مالا هياع |

 مدقلوةنودحن ا فاقاارسسك و انمعىرقو ىبرش او ىل جف (ةسداسلا ةلكسملا) مالسلا هيلع قسعل

 امم لاسام ةرثكلء املا برش ىلا اهجاشا نءدشأ بطرلا لك أىلاءاسفنلا جاش-انالب رمال ىلع لكمألا
 شسطعلاو ع ولا : يضم نمش أ فودللا ةةرضمنأ وهو لاؤسانههو انمغىّرةو لاق مم ءامدلان م

 ندنلا مل أنمىوتآ حو رلاه ّو ندبلا لأ عوملا اوحورلا لاف رخلانا(!ءهدأ)ناهأ هيلع ءلدلاو

 | ةديدم: 3م ةاثلاتيقبف بتذاه دنع طيرو اهلا فعلا مدقمئزاش تعبجأ هناىورام (ىاسثلاو)
 فاعلا تاو انتم اهلا فلعل مدقو [لر تيس ُم بتذلاع نءاثو> ديدشلا اهعوج عم فاعاا لوانش"ال

 ا

 عم



 6 ف ا ا ا ا 3

 هل نسرتءيو نرمثوو لك ًايناكقاناشراضمم الفط ناكوداو هنا ةرورّضلايل_هنانال لطابهمدةبلوقلاو | : | ا

 .تاح تا هدمهلاب عملا لق ناف كل ذال ادد ودعلل قعمالو وول ناك اندم ناك او رشد ارب ان دا ص رعبا | 9١ : ا

 .[|| انف قول ثدحم لحماو ل مارد مسملاو لالا ةةصوه لامملا نكل كلذكتاكهنابهانلق هين ةمهلالاةفصأ]] | ١١
 : دااولا سنس نمنوكين أو دبالداولا ن ا(اه ساو ) ةيهلالاب هفصو نكع فيكف ثدحتدبعمملاو» | ْ

 1 ٠ الا نعامهدح زير ل ناف ءوبولا ضعب نماكرتشا دق نداف هسنس نم نوكي نأو تيالف داو هلل ناكناف ْ 3

 .بدكرتلا عوقو مزارف'لارثشالا هيامربغزامتمالا هبانؤزاءتمالا لصح ناورخنت ”الاوهامهنمدحاو لعذامرمأب ١

 لانقحال اامأ] لوا اودامحتالا ىلع هلك اذه لام فاخ اذه نكمت بج اولاف نكمب بكس بلكو هللا تادف

 فكرمستلاو ماسجالا قا ىلعةردقلاب هن ديوأ هسفن صخ هتاصس هنااهلا هل ركىعملاقينأوهو (تلاثلا | 1
 ىلع ارداف ناكولو هولتقدووملا ناوزمعلاو فعشا !هنعاوكح ىراصتلا تالق طاءاضنأ !ذهفملاعلا اذهىفأإ|
 ظ (عمدارلا ل اةحالا اماو) هنع نوبي اركسع هسفنا قاذو مهلتةيوه ناكل تق ءاوردتان ماسلا 0

 سلو ة.سوءمرالا مهل لاقي ئراصتلا نم م وقهي لاقدقاذ هذ فد ءرمشتلا لسس ىلع هسفنل اًسام دعا هنا 2 1

 نفا لاق هلا هنعىلا عتدا هاك ام قدص تن هيو ىراصتلا ىلع مالكلا "لما ده اظل ىفالا طش ريستكمم 3 31

 روههب اف همقسانلا فاتح (ىلوالا "هلئسملا) لث اسم همنو باكل ىنان" ؟ىل اع هل وق( ةيئاثلا ةفصلا) هلنا فيع

 ||| مهفي ىذلا قدار اك ناك نيج كا 3 لاهامن اهنا رطل مناقل ونأ لافوهرخم لاح مالكلا اذه لاه هلا ىلع

 نءئور (ىناثلا) اسن دئرغصلا كلذ ق ناكها (امهدح )نال وئمهلف ولولا امأ ف ياكتلا دح غليل ناو ش:
 كلذ ماكناىلو ذهب نم ينئعنبس هنأب ىضقو م كح نايدا را لاه هنا ههنع هنا در سامع نب |نع ةمركع | ١

 ذومأب لوالا لوقلا داسف ىل-عصنذ نم تح اواسسن هللا هيدي ةنسس ثالث غلباسإ اورغصلا لاس ىلا داعو تكس |

 لإ ارف:هريغصلا نم ىدهلا اذه دعي ثيحي هتان صقانريغصااو الماكالا نوكيال ىنلان ا (اهدحأ) |

 سبعا اوغصلا اذه ىف اس ن اكول هنا (اييناا )أ سمانوك. نأ نم مظعأرب ارهدلاق اود |

 3ةمرمعملا نوكسشةداعلل قرات تقولا كلذ فهلةءلاكن كل لّدغلا لماكن وكم نو دال «ىنلا ذا. | "|

 10 راجل 0 1 ولا كلذ ىفاستناكول هنا (اهتلانأو) زئاجرمبغهناو ىدحتلا ىلع ||
 نت ولوال ابا آت قولا كلذ فاس ناكام هناانإعذاذ لص لثمف-لةنلورهشال كلذ عقوولو عئاربشلا | '

 هّللالازا اذا همهفناصقنو همدجر غص ىلا عجزي ىهال لتمتاذأ سدلاصقان ىبدلان وكن ايلوالا مالكسلا | ع ١

 مالك انعو لكأو تأ ةفصااهذه ىنءوهو هلوق عامءا ىلا ةمغرلا نوكتلب 5 :رفنلا لصحت ملءانشالا هذه ىلاعت | 00 ا

 لاقيو أ مالسلا هسلعابركر رار دم ١ هز[ ال اها وعد ىلءإمدةملصحنا او هلدع ل ملا نأز زوال ىاشلا | ١

 كلاشلا مالكلا ن ءوةزئاحت اما ركلاو صاه رالاامند_دعو مال | اهلعمي رمةما روأ هنومشل صاشرا هنا

 حرش فذخ أ خوابلا دعب مز“ لاو عا ربالا نوت تاجا نم وبلا هني درجت لاستينأنووجالا |

 ىلا هنوك ىل_عل ديب اكل ا ىنان[هلوقو تقول اكل :ىفا دن هنوكىف عانتماال هنأ اذه. تدشن ماكس الا كلت |
 نالكلذو دسبن "ىنلبلا مس اقلاىفألوفامأ ةمر ع هلاهام الع مره اذ ع نار [بسرل تقولا كلذ أ
 (ةيئانثلا اهلتسملا) مدا يلم ىلع ةمهتلاعوقو دنع تناك امن امال اهملع ىسعمالكىلاةساحلا |||
 باكلاودوهعمال فرص باكلاىفماللاوفلالاّنالةادولاوهمهذهب لاف باكل كلذ ىف اوفلتحا |

 اذه نموا [ىأس نجلا انوه ماللاو فلالاّنال ل كالاوهدارملا)_.ءونألاقوةاروتلاود مهلدوهغملا |
 اوهلم> ا(هئلاشلا ملثسملا) قارغتسالاديفتماللاو فلال نال لالا ةاروتلاوهدارملا موق لافاو سنع ْ ٌْ

 ا | نم لصح دق ناك كلذ نا ىلع لدياسن ىلعحو ناكلا تان :(هلوقنالاس هلوج ىتمو باكل ! هان 1من ىف ا

 . | امين ولءجوباكلا هلتامانثآم لكنا لبق نم هنارهاظلا ونامزانهيلغامدةتموأ مالكلا كلذااةسالماما لق |
 | | لزحولا اذهل مف ةعب زعشلا نم هن صخ امىلاو هل, داو ىلاعتهتلا ىلا وعدي ناوةاكرلاو ةالصلا.ءسجأو

 | اتا هريخاو همأ عم هباتيالوةزيلاو باتل هللاءالا !مالان ملمع امل لدقو همن طب قوهو هلع

 كا

 أ
1 

 0 سس



 سي اعا

 ْ للدنوكضص امأهسلعا د: از لعمل ىف هلولذناكاز زر "اس ناك امل للا ىف هلو -ا_ذلق ىلكسقلاا مزلب قهملع 1

 رثوم هنوك ةعص مزإف ناك فدكو هنا ذ ىلا ىهتن صالوأ هناذلاماهل تان داسجعالان ءهزكحجع نا كشال

 ||| كلذ ةيفاكنوكتالو ألولحلا اذهءاضتقا ىف ةمفاكت وكت نأ اماهناذ لوقف :ءلّمسالاهذهابنع طقشت ثاحع
 غودعوأ لحام دقأما مزان هنااناقامدوعف اطرش ل وصح ىلءءاضتقالا كلذ فقو لات الؤال !ناكاف

 *رلباه لزالا ف تناكل تداول ةلباههناذتناكولاضب اانههفلا زالامف داعالا ىل-_عردافوهفلزالا ف

 ةماكسلا الاه لب مال_ءااهملع ىسنعتوسأنى لت ل ىاغأ و هناضس هاذ نا ىلع انوقفا ومها (اهدحأ)

 تاذىفقهنالاق.نأامهاةلاا كلت ىةىسءقلحا العلا لوقنةيلعلا ةماكسلا نمدارخلاو هبسف تاح

 نازاحولهنالو لوةءمريغكل ةونيلخم ىف ةدساولاة فهلا لود مزالوالا ناكنافاهف قباموأ ىلاغت هللا

 قح ف زوال لذ هننعب ىلاعت هتاتاذ ف لصاحلا لعلاوغمالسا أ هملع ىدعتا دق لصانلا لسغلا لاق

 قاشلا ناكنأ او كاغت هللا تاذا لداخل ٍللاوهدداو لكس لصاخلا علان نكي يع لا هنساول

 (اهينانثو) لقاعةلوقنالاتم كلذو مالدللا هماع سعى هلع لولح دعب املاع مل ىلاعت هتان الاقي نأ مل
 المأل اولدملا مدع ىلع لديالل_.ءادلا م دعن الست ل_دهل تاتف َى ؟راصثلا ضعب نيبو دن ت رح ةرظامم

 مدعل ءادلا مد_عنممزلاذاف لا عااوههدوج ولئادنال امم دقىلاعت هللا نوكيال نأ كمزا تركت ناف
 لولدملا مدع ليادلامدنعنم مزلبنالهنا تاسناو لزالا ىف عئاصلا مدنع ل زالاىفملاعلامدعنممزالولدملا

 قيلياللاؤسلا اذهناىكلا.ةفبلكلا اذهىفوةّدهلا هذ هى تاحاماملا تف ةرعفدك لبو رعو ديزف

 ءارباو ىوملا» اما نب مالدلا هلع ىسعدي ىلع رهظام ىلءءاش لواحلاوأ داسحتالا كلذانسن أاماانال كب

 نم تفرع ىنا هل تاقف لؤاطاو أ دا تالا تن ف.كف هريغدي ىلع كلذ نم أ .ثدحن لا ذاف صررالاو هكالا

 اذهناك ١ذافلولدملام دع لعل ديال قءلدلا مدعن اى تاسكنال مالكل ا لتأ تفرعام كنا مالكلا اذه
 دوا لو مالسلا هلع قع قس ىف هلوصحح ىلع ل ديأم دو هنا نايلاقامرتكأ 6 هله مسمر غ لولا

 1 ]| هلوقل كننلا مزار الف هلع ادئاز لولل-ا لوا نوكححب نأ مزلب الف باو أ لحلا ىفالاس لولا ْ

 ْ ا 000 نوكحج,نأ مزل هلوقكي ذر وحال لانلق ثداوملا ل ريصي نأ مزلي اسنان

 : ميا مدجوب هردقنانا باوذلاو .ةئلباشقلا ىفهركذن ندفذي رثؤملاف هومتزك ذاماكف لزالا ف

 ا (هاكث ارب دوما لعق هنفانثد احن اذ ىلءادت ازا ىهأ لول! كاذاامضتقم هنوكناكىاشلا اكن او لانمملا

 مزلالاو ثدآو ءللالب اه نوكب نأ لتس نكمل همف ئث ثو دح ليف هاولح تو دنع نم مزأد
 ْ نوكسح,نأ

 |: داوعألا ىلع ر دافهلا ذا ىلاعت هنالةدراورمغف ةردتلا,ةضراعملا امو ا: هأم ىلع لاو ذو اهاالناق لزالا ىف

 | رخ هوو ىراصن||لوقلاطيىفانإوةلدالا هذ_هىلوقا!مامتاذهر 3 ذملا لالا مان كنمخع اسهل

 ٍْ تاخدام ىلا عت هللا ٌهَلكْنا تفرع فى دكف هبفاهاواخو ا ىسعب ىلاسعت هلا ةلك داس تتزوج اذا لوقف

 .٠١ ائازمن ةولس دوكيدأ ملي ةوق حيت ذاوج عمر < نأذووالوق ثا ذانلسنيرمأنماوقفض ذال

 ٠ ةدمهروهط مدع نءمزابالف لولد ا مد_عىعل ديال لبلدلا مدع نكلوور سعودي زقحى ل.لذل كلذ

 ا داغالا,لوقلات زوج امهمكنا تيئف لولا كا ذ مدع باكلاوروذلا ىلعو درو ديذ دي ىلع ف قراوألا

 تاو ناومح لك قح ىف لبد او لك قد ىف لوا_ 1ك ذوداستالا كلذ لود>زب ودع كمزإ لولخلاو ظ
 ْ لدف.كو هل تاق اعطقالطاننوكي كبكرلا لوا! ١ذ- م لثمحيلا هلئاه قوي ىذلا بهذملا ناكاشالو
 : انح تنملابالقن نم دعبأ انانعئاضعلا بالقنا نأ س لأ تاقام ىلءصرالاو همك الاءارب ,او بوما“ ةاندجا

 1 (.مئاباو) كو ىتدبعةيهلا ىلعاذهلدبال نأبف هتيهلا لعل ديمو مالنسلا هملع ىسومدي ىلع ذزهظ ذاق

 || ةدابعلا ناد م ناكح هنالةسورلا ىلعاستلالد نم ىوق ا ةيو.علا ىلع ىسع لاوحأ ةلالدلوقنانا
 الأ تاك راصنلا تاق ىتحاهلهأ نعزارتحسالاو اسندلا نعد _عبلا هبا ىف ناك مه ناف د هسعل انالا قملتالةدابعلا و

 || اندحموأ ا عدقنوكي نأ اما مسملا(اهعيارو) ةنوررلا هن قءلت فدك ا ذكه فءذلا ف ناكنمو هولتق ذووملا ا

 ْ لوعا 4 '



 ؟/ ب

 ْ ”ىكبع مالا اوهلوق ى هه ( ةئماثلا ةقصلا) اروذنال اتم ناك نم بدال هنا نا كاكا ا ُ ا : ةرقوافوالانعالا ةماكلا« يسد كالو اقم رابج قاع لو ىدااور نيو الو ا اقئارابحالاقاعلا | | |

 مب !!قيرعت لا مال موضعي لاق (ىلدالا 0 لئاس هيندابحثعبأ موو تومأ مود نذو ا

 نمل ءئعلاءاني رمت ضررعتلااذهنوكيشأ سلا فاثكلا سس اصل اهواشرأ -ىلاهجومةثالشلا 0 4

 ىلعو "ىلع مالسلا لكو لاه هن اكف ”ىلدع مالسلاو لاق اذاق قار ختسالل ماللانا قرش انزلابعسعمتاأأ] | ١
 نا ىععىدهلا عسا نم ىلءمالسسل او مال_سلا هيلع ىنوم لوق هريظنو نالا الاءادعالل قبنلف نعاس 1 ظ

 | هلم لا) ضيرعتلا ادهم هب قيليو دانعلاو جادللا ماعم ماتا ن اكسحو ىلووو بذكن م ىلءباذعلا 1

 ىل_ع تاو كد ءلع هلل ا لبس ىو هرب ثق ا ىبيل لاف هنامال - ا هملع ىسدع نعم ضعي ىور 1 ةساشلا / 0

 مذلسلا ىشاتقلاالا6 ( قاتلا "لكلا ) هيلع هللا مب انك : هسقن ىلع ههلصت نا لاف نس لا نالاو : :

 هلل اربخأ ام همم تلطو هير لأس هن ”كفتافآ الالاوزو معنلا ىف ةءالسلا هنمو تامالاهنلضصابهترا ا !|

 ىلا! اتا ناسنالا لاو ؟ملظع أو ةوعدلا يبات سها نوكي نأ نمءانبتالا ىفبالو دب هلع فنا ىلاعت |
 حان ىتاالاوحالا عيمف ثدبلا مولو ثوملا مويوةدالولامول ىهوةثالثلا لاو الاهدبهىهةمالسلا|| ١
 | لك تافاباوتاف 3 نءانودمنوكسجلاماط ىلاعت هلبق نمةداعسلا عامقجاو ةمالسل !ىلا اذ | 1

 ْ اواو ةءلوؤطلا نأمز ف ملكت مال_سلا هلع ىسعن نورك ىراصنلاو دوهبلا نال _اولاوحالا | | ٍْإ |

 هفرعا ك1 ذناكولورتاوتلاب تاقنا تد>وولق اهاقن ىلع ىاوذلار ةون تا ةنسدلا عئافولا نماذهنأب هملع | | ل أ ا

 كشالواهلا هنوك اوعر قدم ذاولغسانلادشأو هلاوصأ نعاثع# سان !ادم[نم مهوامسأل ىراصنلا | و ا 3

 لاو بط اة32 عم هىرام ملا 4و رعتملالف ةماعلا لك ”اضذلاو ةمطعلا بقانملا نم ةماوغطلا ىف مالكتلا نا ا 1

 مالا اهملع هتاولفةو كلا ءاعّدا روطأام لاسدتوا دعاورهظأ دوبل نالود جول نانلعدلاوس أن عتصلا 001 ا

 لص ل ثرفن مظعأ هلّدق مهدصق ناكدلو دشأ هعم مهتوادع تناكل ةلاسرلا داو ةماوةطلا نامز ىف ءاك 85 5

 مهاد ىذا اه ءالك الول هناف ماكنت هنا ىلع ل معلا ةهجن ماودحا دمقن واسملاامأ ماكتام هنا انلعك ل ذ نمو | | أ
 ىماكت مالسلا هيلع هنا ىلع ةلالد كلذا مهكرت ىف اهيلعانرلا ىلع دا ةماقا اوكرتاملابزرلا نم هم ةءارن ىلع | ا ا أ

 لعل ىلاشلا نغو رهتشي لكل ذاف نيليلق همالكدنءنورهاسحلا ناك رن, ىلوالا ةهبشلا نعاوباجنأو دوملأ | / ' أ
 ميه ىسعكلذ) ىلاعت هلوق هلق دصةياولغت_ثدو كلذلن همالك اوعم» ءامو لانه اورشحامذوبيا | 1

 هنثو (نوكذ ن كه لوقياسغاف!هأ ىذق اذا هناصسدإو نم دخت نأ هلل ناك ام نورتع هذ ىذلا ا لوق ||
 هللا لاهو قملا لاه دوعسم نبا ن ءوبهئاانو قا لوق ماعنباو مداعأرق (كوالا ةلعسسلا) لئاسم 00
 دحاو عمى لمقااو لال اولوتلاو قل هلوق ماعنالا فكل ذكو فاقلا م ةذبقحلا ل وق نسا ن ,ءو ا ث'

 حدملا ىلعف هباصت امو فوذغ ادم ءريشو ارش ذسرربخ دنا لهاا اقلاع نزلا دل بهرلك | 0 /

 لءأهتناو لطاسب !اال قطاهتنادتءو»كلوأك -لدلا نوهذلدك ومردصم هل لد ءوأ هللا ةملكجرتسق نأ | ' ظ

 هللاد_هعءىنا هلوكودو مدةتامىلا ةراشالا ميسعنب ىبسع كل ذ هلوقب دارملا نا ةببشال (ةيناشلاةلثسملا) ا

 داو هنأ لا ةراشا يرض نب ىسيعهلوق ىو برم نب ىسعو» تافصلا ذهب فوصوملا كلذ ىأ بالا ىناثآ 1 ْ ش

ْ 

0 
 مالسلا هيلع ىسع سفن ناودو (اهدحأ) ءوجو همفف قلسا لوقامأق هننا نبا هنأ ال اهنماوةأرااهذه | ا

 ١ 0 لون تأ نيو 1 يل 0 76 ا قاالوتوه | |

تو دام 9 ٍَ ىلا لوقلا كلوت فيدل را ٍْإ
 ا 0 

 : 1 فد ل 2 ا د عا مدولا | :
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 قيل

 غيل قاع 4 اوت(ةئلاثلا ةفصلا) مالكلارهملا تراسشأ اذهلفالاسةءآ رب ىلع لدياسع مهماكن هنأباهريخأو 1

 ايما هنوكى عمو ةعد:رمشل ايءاحام قولا كا ذ ىف هنالالوسر ناك امهنكلو <ىن هناربخ أمه ذهب لاق

 ||| اصوصخ ةلاسزلابو ةو.ابهق ا هد ىذلاوهعرمشل افرع <ىزلانالهءعضاذهو ةجردلا قل عردقلا ١
 | || تكغ ًاااكر رابم ىاغجو هلوق ( ةعبا ارلاةفدلا) ةاكرلاو ةالدااي ىف اصوأو هلوق وهو عرمشلا ركذ لا نرقاذا ظ

 | 7 | عدو ادوهي مهشعبراضءاجالف ةدعصأا "لما ىلع لي ةاوناكس انا اواكراسم ةلمج فيكل وقتي نأ لئ لذ

 | نا(اهدح )اهوجو كرابملارب ريسف: قاوركذ با ولاو لسلةإ !الا قلسا ىلع قمن و ثملثتل ادزيلئ ا ىراصن

 || هلا (اهيئاثثو) هيلع رقم هللا نيد ىلعانبام*ىلعج هانعفريعبلا لورين م هلصأو تابثلا ىهةغالا ىفدكربلا
 ١ 1 نمال مه غن لبق نيل ولضن اف قرا د رط ىلا مه اا د ساننلا دنا هتالاكرابمناك انااا

 | ال تلا مف باكل ا ىلا ىسع مالسلا اهبلع ىسع مأ تلسأ لاف وهيلع هللا ىلص "ىبنلا نع نسما ىورو

 اك اال لاذ ديعأ سنك |لاسقف سنك و : ىالاقف بتك العمل هللاقف هيرضتالنا ىلع كيلا هعفدأ |
 اقل وول نم فلالا كلع انافوهام لتر نا لا مم ىردأال أ انا ٌ

 ا اهليفمانلاءلاؤحالا عسج ىف ىاعس لاق هن اكسذولعلا 5 ازا هكريلا( اهتلابثو ) هنا ىلا ىف ةااءازأ» نئمىلاذلاو

 0 || كاعتدقا نمركيم ىلعملا تقولاءاجا ذاف ةحلاب املءمسمريغلا ىلع نوك است دلا ىف قبأ تمدام ىنالا. كم

 ْ 1 امك الاءارباو وملاءامحا قاعد بدسب لص ثم سانلا ىلبع كرام (اهعبا ددإ ء[يوسل ا ىلا |عف ةرلاب

 ا ا كت نطبل فوط تاانقف سرربالاو هك الا ىريبو فوملا ىكيوهو أها هن أردنا ةدامق نع صربإل وأ

 ! || نكجرلو هيفام عاوهللاباك التنك ىبوطاهلاببمم مالسا هيلع ىسعلاسقف هيتعضرأ ىدثو |
 || فيلكتاالاوزور ردا لاس ىلا داعدتا لق ايرت )لاس ىلع ل ديون تن امن |هفوقاما ايقئاراسح

 ا عم ةاك زلاوةالصااب هأ فدك لءقنافامح تمدامةاك زااوةال_دااءؤاصو أو هلوق (ةبماسخلاة فصلا )

 0 1 ملا مفر لبو هلع هلفا ىله لات ام ىلع هنع عوف سم )قل او ارب خص الفط ناك هنأ !ِ :ء

 ىلاعت هنا ىلع ل دنال ةاكإزلا و طعرا هلوتنا (لوالا) نيهجو نمهياوجو ثددحلا |

 4نيعملا تقولا فأم_مئادابو امس,.ءاصو أ ىلاعت هنا دارملا لعلف غولبلا دعب لب لاسم! ىف امسهتا دأب ه اصوأ ظ

 ءاضعالا مانالقاعاغلاب هريسم همأ نع ىسعلبصغنا امل ىلاهتهقا لعل .(ىناشلا) غدابلاتتدوهو

 ا الماكحام ان مد[قلخ ىلا: هناكف مدآ لك ها د:ءىسع لثمن ىلا هأوق هقمضحو ةةلملا اوأ ا

 ١" || امح تم دام هاوقلرهاظا ىلا برقأ ىنادلا لوقلا اذ_هول مالسا !هبلع ىسءىفلوقل !اذكف ةعفد
 . مالا ناكول لوق» نأ لد ؟ابقل نكسحلو هنامح نامز عمجب ف هلع هجوم فياكشلا | ده نا ديغي هناف

 لاذ 1 نعم الكلارود صو ةقالا مان ءاضعالا ّلماك اصخضن هو ار دقف هو أر نمحم وقااناكل كاَذَك

 1 هسحرد م عم هلع يلاعت هنا لاةد نأ ىلو الا لءلف اويعيالنأ ىف ناكف ا.,عنوكحجرال صهثلا

 5 0 تلك نالع ةهلا دة الاو ةاكرلاو ال نصلا٠ ا دأ هنكمي ناك ثم < ىل ةعل ا لماكب كر تل |ىوق
 ْ 5 ىبدلا وبا "ريو ىلا #هتهلوق (ةسداسلا ةفصلا) ىرشأ رم لزني نحو »اعنا ىلا عفر نيحو ٌصرالا ىف ناك
 | هنوكتا ىلع لدن ال 'نال ىلاعت هلل قول ديعلالءعفنأ انلوق ىلع ل دياد- هوىندلاوناترب ىلعس ىأ

 هبزنت ىلا ةراشا ىدااونا ترب 20و هلوت مره اظل نمي لو دع فاطلالا ىلع هلجو هقلو هق ألف لصحا نأ ل

 لعب قاثكلا حاصلا اهيظعت اروم أم موصعملا لوسرلا ناك امل ة#ن ازتناكول ذاانرل ان ع

 دح اواي ىذاكو ةالسصلاب ناضو أن الى ناكوهو فناصو أ بدعم ىف لهب هيضنو هت طرفلا”ربهناد

 هلع امو رب هلعج هنا نيبال هنالانل وق ىلع لدءاضيأ اذهو ا.قشار امج ىلع لو ةوق (ةعباسلاةفصلا) !ِ

 لكب كاذ ل هنوأ ىلاعت هللا ناف هم ابر اءريغو ار امج هريغلل_هج ىلاعت هللاَن اول نسح أغا ادهناراح

 000 ضرعم ىكل ذرك ذات! مالسلا'هملع هلآ مواعمو ا ذب ص صخت دئزم مالشلاهملع ىتسعل ن كس لذحأ ا

 ظ ارا .ج تنكوو اها عضاوتمىنال عض املأ لب اريكتم ىاعجج امىأارابج ىنلعجي لو هلوقو ص_صختلا |
 | 1| دال ءالغلا نطعب نغو ىدفن قرغصال © از نيل ىلق لاق مالسل اهنلع ىسدع نأ ىورو قش ام امصاغت |
 را ل22

 قاعلا

 ا

1 
1 

1 

1 

/ 

 وبسس اه بسس هين بيبا يبا ينساب حاج 1:
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 ا ىر 2 ىرع عافدناو عاام نم ةدارالاوةردقلا كلَ . اهعوقو ناف تاككمملا ف هشدشمو ىلا عثدللا ١ ١

 | ةراهتسالا لمس ىلع ةرابعلا هذ هيعمل كلذ نعىلاغت هتاريعف ال وم صاوالد اة نم ارذسملا عييطملا دبعلا

 نيذلل لب وف منن نم بازحالا فاتخاث ميقت_ص طارصاده هوديعاف مكي روب رهان او) .ىلانعتهلوقأ |
 11 موب مهر ذنأو نيم لالض ىف موملا نوملاظلا نكلاس وأي موهرصبأو مهب مع«أميظعموندهشمنءاورفك ||| | |

 الأ لعا (نوعح رانبلاو اهتلع نمو ضرالا ترن نحت انا نونضمؤبالمهو لل ذغىف مهو هالا ىذقذا ةرسخلا 1
 الأ ءانعمو نا م ورعونأ5 نو. ذملا ارق (ىوآلا هله :س11) لاسم همق هوذمعاق مكب دو نر هتناناؤنةلوق نا 0

 ْ رمسكملا هانا ىف رع قود كنالا لع زمكلا تاع اواو ةركركلا ًارقوهو ديعافوكب رو فز هنالو 1 ]1

 ْ جرد فرهانازمقا كوه نا عطال ل (ةقاشلاةلتسملا) هود بعاف كلذ بيض قأواورت-غنم ْ
 ىبرهللا ناد الةفردقتلا (لوالا) تالوق هيذو ىلاهعت هتئاريغاذه لاكن وكي نأو بالف هو دبعاف

 ١ واولا ”قاهقصالا م ونأ لاق (ىناشلا ( هللاد_ءعوغ ىسعنأ ىف ةر دابلا نيهاربلاراهظا دعب مكب رو

 ١ 1 ىردهناو هللا دنع ىنالاو هنأ كحص باكل ىنان”ا هلا هللا دمعق !مالسلا هملع ىسعلوق ىلع فاطعهتناناؤ ف

 نع مسهربخ أن يح مسهيلا دهعهبنمنب بهو لاقتو هود بعاف مكيدو || ا
 | مكب دو رهنئتا نا<ههنو. .هداومو هثعب

 : ومو سانلا اربد نا ىلع لدنمكب روى رهتلاناوهلوق (ةئلاغلا ةلثملا) لاعتدقا دانك[
 أ ةواقشلاوةداعسلا ف م_هرومأ ممصمو سانلا ربدمن ا ننمعملا لوق فالدخ ىلا هتدتلا وهم هزومأ

 : ىأ مكبرو بر هللا نا لاق الف هناصس هلع مسامتنا اظفا نالدح اودلالا نا ىلعاّضن أ ديو بك اوكنلا ىه 1

 | هقفلا لوصأى تاثدقفءودبعاف هلوقامأ دحوتلا لع ل ديكلذو ىلاعت هنا ىو تاو لذا نرال
 ا فدصو رك ذى عاس م عق ةوةدان .ءلاب مال !انهنهف ةءلغلاب رعشم تسانملا فص ولا ىلع مكسطا بث رتثأ

 لأ هتدامع بهتاما ىلإعت هنا ىلع لدي كلذوا_.لاب رهنوكل هناصسهدابعا :مزلتامغنا هنا ىلع ل دفة و رلا
 ْ نيم حمانا ازهار اقتجالاو اهءورفو معناالوصان قد ال1: لعام«: هيزكسججا

 : رت لدامعلا لعةمعتم نكت ملاملاملا ىنعيأب ثكنع ىغيالو رصبدالو عمسنالام ديت م لاف نان ءالاةدا. 2

 ||| اسكعوادرط تيندقفهتذابع تيجو هدايعلابت ىصوانر ناكل ىلاسعتهتنانا تيثاي الا هذ سب وا جداع
 الا ةيحاصااوداولا ىو ديحوتلاء لولا عب ية: طارصاذ_هةلؤقامأ اهعنمدو هللا نوكبةدابعلا قاعت
 0 اوقامأ ة#تلا ىلا ىدؤملاهنالوب رطلاباهيشن ميما طاربصلابلوقلا اذه ىعس هاو مبسم طارص

 ]|| مهماسق امام لعىرزاكنلا قرفدارملا (لوالا)لا وقأنازحالا| ىف مشن نم نازحالا ف لتشاف ىلاعت |
 الا دوهلا مهيف لخالد امكلآ دار ارا (ثااثلا)ابادكمب مضءدو داو ىمضعي عش دو.مااو ىراصتلا دار ما (ىناثلا) ||

 : كبره كو ازيد را الك ذاوؤ وطلع هما لسة مرق اواكنذلار افكلاو ىراصتلاو ||

 ٍ وربك نيذلل لي وغماوتاذكو همن صصخمال هالرهلم لوقت اذاهذ مكيرو كر هنبانا دم اب لق ىا هوددعاق 1

 || ةداهشلاوأ هءقل اهةامودوهشلاو هنوكي نأ اما ده شملاف ميظع موب دمشم نم هلوقامأ و لامت>الأ اذهل دكوم ٍْ

 1 قار اباد الوم مدرب يدم نمدارم ا نوكسج, نأ لمت (لوالاامأ)اهيقاعتيامو ١

 ةذاهسجا رمان وأ ك,نأ لمسعفةداهشلا ام أو دوؤمشلا تقووأ فقوااو هو هسفدوهشلاناكموأ ةماسقلا

 ةداهشلا اك نوك» نأولاعالاءوسورغك اانم_اجرأو ماهي ديأو مسهنساةداهشوعابنتالاو ةكتئالملا

 3 اه طع ا ئذال هنال يطع هناب هده شمال كلذ فصواغغاو همأو ىسعف هياودهممو هولات امود ل. ةواهتةووأ ا

 راطملان مالو باوثلان نمككلانعام ماظعأ عد تفاشقملا نمئنمالو ةلاسمؤ ةبساحم نم مولا كلذ فد هاشبأ ا

 | اولاق(ىلوالا"هلّدسملا)لئاسم هع ولان مون ريصبأ ومب عمسأ ىلا.عت هلوقام ا بامتعلا نم كل انهانمم ماظعأ ظ

 ماظ»ةبالاد 2 ملا ائالامعةسات ار وج ع همظع بيسي لهذا عم تارا ساره للا ْ

 2 ىجدبعتار ةنامفسلاه ”ارها لاف لوس اينيسا دريدا ريع شا ع ءافخرغنم | :

 ظ لامع ىذعلا ميعاربال كلذ ترك ذفاعبال نم بدتيا مغ: ىانمبصي ا نانا اج نورنعسبو تبع لب ْ

 1 ميسو ص

 ينو هلي 7 م و ادع ا ب 1 ناو وح ووو

١ 



 دب 8
 يسم ل م سجل مصعد س س 4 م

 | نركحر,ررلا نء مم عقنام لطب اك لطم نأزومعال تبان هناعم ىلع ول الوقو» عجن صولا

 ١ || لوقنماهاةيكحىتلا هاذملاق مالا هملع ىسع ىفمهؤارثما امأف نقل قل اوها ادهن دعم ىف
 ١ || ةس رارض» عفزا ا مالسلا هءلعىسعنا ىور نارعل !ةروسف كاذرك دم دة:دقو ىراصتلاودوولا

 0 ظ سان كلذ ىل عهد اتفهلا هماو هلا هتلاو هلاوه لاسقف ىسعى لوقتام لالا لمقف مهئاماعو مهرباك نم
و لسملا نموا او هود وسرو هللا دبع رمجلاق ول وقت ام عدارال ىلقو ةانلا ارسال مه و ظ

 1 رلعتامأ لاه

 1 دلو نم ذي نأ هلل ناك امه وقامأ مهمصخن كا ذ هسلعز وحال ىلا_عت هللا نأو ماش و مسعطي ناك سنعنا
 1 أ هلوةكصداز نمدخت نآ هل ناك اماشاوةذ لام هلدلول اتوءثنا (ا.هدحأ) نب سعأ ل ةبحب وهذ

 ]|| وقف هلاكو ىلاعتهقا ةمكع قلالي ذكلاو ذكرا اذ_هنال ىداؤ نادال لوقي نأ هتتناكأم
 1 ىئابحلا تحاو هتيهلا لاكو هتمكحم كلذ ق.لدال أ مظي نأ هنت ناك امان اوةكداو نمذ_ذهب نأ هنن ناك ام

 || سيل ىأ داجعالا اذهل سيل هنآ حرص ىلابعت هنال ئذ لكل عفي نأ هلل سيل هناريسفتلا اذه ىلعءاشتةي الانا
 || دخي نأ هلل ناك ام لاو مرجالف ىلا هت هللا لع لا بذكل انأب هنءاش اه أ باج وزاشخالا اذهل
 ]| ىلاعتءا .(قوالا "هلئسملا) لئاسم همفةنوكنف نكد لوقباغناف !سعأ ىضق اذاهناصنس هلوقام أ داو نم
 || كلذ تاسبو داولا نع ههيزنت ىلع ةملاكناكنوكسف نكمل لوةءامنافا م ىضق اذا هستعل اق مث هناصتن لهاا
 ||| امحاو ناكو لهنال لانو هفاساز ناك نافان' د نوكيوأ الز أ. ءدقنوكي نأ ام اهتئاداو لغجغ ىذلا نا
 1 ىلاهدوحوىفا ع اذااك_ءناكنا روش انه دات نرتك ادوولا ت>اوناكلهناذا

 ]| ناكتااماو كلذالا يدوبعلل عمال هنالهلا دبعنوكمه هنا ذلا جا نكمملا نوكسف هنا ذل امنغ نادل بجاولا
 0 هلوةنمداراوهو هداماو يدقا! كلذ قاخي هيمدعد عد هدوخو نوكمفا' د2 نوكدادلاو ىل_هعىذلا

 ]|| لئثسملا) دلو هتتنوكي نأ ليس هنأ تدثفهلا داوال هلا درء نوكمف نوكمف نك هل لوةءاافاعأ ىذقاذا
 ألا ّنالا اولاق ىلا هت هللا مالكم دق قلع وكيف نك هلل اودبامناذاصأ ىذقاذا هل ودب بامصالا خحا (ةئاثلا

 ||| ىلا هثو دحر شتفالان'دحم نك هلوق نكواف نوكمذ نكهل لاق ١ ثتاد._-ادارأ اذا ىلاسعت هنا ىلع ل دنةنءالا

 : مالك ثو دح ىلعيا الار ةلزتعملا جنحا وثدخمال يدقدقنا ل وقنا تشن لا وهو لل سنلا مزاورخا لوق

 ]| بجوفلابقتسالا ىلعةلا دةملكلا هذه واذا ةلكهملع لح دأ ىلابعَت هنا (اهدحأ) هوجو نم ىلاسعتهللا

 || لديه لوقياعافهلوقىفءافااو بضءتللء افلا فرحنا (اهتانثو) .لانقتسالا ىفالالوتلا لصعالنأ
 دنا ىلع لدينوكمف هلوقىفءانلا (اهئااناو) ثدت هزيدغ نعرخ أتااوءاضاا كلذ نع ل ونقل اكل ذرعخ أت ىلع

 1| امدقت ثدامحلا ثودح ىل_ءامدق:ههللالوقن وكمف لصف ريسغ نعل وقلاكلذ قع ْئثاا كلذ لص |

 نية. رفلا لال دانا لعاو ثدوث هللا لوةفان د نوكب لصف البام د3:ثدحا ىلع مدقما اول دف الي

 لالدت_ساامأو قافتالان لطايذل ذواع دق نكهلوق نوكد نأ ىضةي هنالف باصصال ا لال دتسا امأ فدعض
 عازتال كاذو ثدحموهوتاوصالاو فورا نم بكر اود ىلا ءتهتتالوقن وكب نأ ىذ:هب هنالف ةلزتعملا ظ

 ا ىلابعت هنا معزذ ا هرشاط ىل_عّياالا ىرحأ نم سا:لا نم (ةثااشاا"هلثلا)رخ 1ئثشم دق ىدم اان اهبف |

 الأ لوالا ناكت اف هنو دح لاسوأ هثو دس لاق نكهل لوةينأاما هنالهءعضاذهو نك لاق ام ثدحأ اذا |
 ألا رثأت”ىأف ةدازإلاو ةرذقلا,دجودق هثو دس لاو هف فاشل ناكن او ثيعودو مودعملا عماماطخ كلُ ِناك
 أل ئنلا ىلعةردقلا نآل كل ذوي وكتل او قدضتلاوه نك هلوق نم دارا نا معز نم ساسنلا نمو همن نكهلوقل
 ماوءىلعرداهن الآ هنالو لزالا ف نوكمرعسغو ل زالا ىفرداق هناك س هننانأف ريغئذلا ني وكتوريسع
 || لوقنانال نؤكملا سفنوه سدا نيوكشلاو ةماوكملاريغةيرداقتلاو اهل نوكمريسغو ماعلا اذه ىوس
 نوكملااناوةناكل نوكحملا سفن نب وكلا ناكولف هدد وأف هنوكىلاعت هللا نال ثدحامنانوكملا

 أ نيوكتلاناتيثف لاحم كلذو هسة دجو اغا نوكسملاا_ناوقةلزئمالزان ىلاسعت هللا ني وكس دج وامغا |

 ةردق ذا: نع ةرامءنكهلوقنورخ لاو ني وك اان ةامعنملا ةغصا ىلا ةراسث انك هلوةفنوكملارمسغ

 هيي
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 ا لماع : اي هقتاربغادوبعم تن أن م مهنمناقير :ءالؤهو لافت قا يريسا دع .هماوتن يذلا هد. -ودال

 | ناثوالا :ديعمهو مهافالو لةاعالو" ىع سدل ادا هلل اريغاد وبعم تدثأ نم مومو ىراصنلا مهو امهاق

 لوالا وب رقلا لالض ىلا عت نيباباف مظعا فانا َّف ةيرفلا لالض نأ الا لالا ىفاكر سان او ناسقنر هاو

 ىلع فطعءرك داوهلوقىف واولاو باكل فرك ذاو لاش ف ناثوالا:دبعم_هوىناثلا قيرغلا لالض ىف ماكنت
 لاح ترك دِدة لاق مالا امبهملع ايركزو يسع ةصق تهتن || ل هناك ايزكز هدم كير ةحرر كس ذهلوق
 نياغْدِشم هدلب لهأالو هموقالووع ناكام مالسلا هلع هلال هرك ذي سأابمغ او ميهاربا لاحرك ذاف ايركز
 ا ا ملل سب تناكأم ةصقلا هذه نعربخأ وعل

 | ها 00 وج ولمالسلا يطا ربات قعرشامتا اود 3 "كمال دارهافازهمو بيقلا |

 قمكلا اال يدلغم منكن ابرعلل لاق ىلامعتهن؟اكذ يقاوم مهارب لمنع بغرب نمو كاست | ا
 مهلجأو مكسحت اف رشأنامول_عمو نو دنقم هراث ىلءناوةمأ لعند ابان دو انا مكلوقوهام |

 لئالدلا هده ىفاورظن اف نيل دّمسملا نم ممكن او ناثوالاةدامع 0 هوداقف مالسلا هيلع ميهارباوهاردق |

 اماواديلقئاماميهاربا اوعس اف "له ابو ناثوالاة:دابعداسفاوفرعتلمالسلا هيلع ىهاربا امركجهنزوىلا ا ا
 لرتت فمك نولوةب اوناك ل سو هيلع هنا ىلا لوسرلا نمز فر افكلا نماريثك نا (اهيناثد) الالدتسا |

 لادلابهلوق لطبأو هس أني د كرت هنانيبومالسلا هءاءميفها ربا ةضق ىلا هت هللارك دفان دا دج اوانث انآ نيد د 1
 بالا ىلعّدر لبلِدإ | بناج ىلءبال ابا مجرت نارافكلا فر عيله |ةم ام ىلبءللدلا ةعباتم حرو | ْ .

 نوركمو دق لاءن وكي اوناكرافكلا نما ريثكتا (هئلاث و) مال بلا هملع يهارباوه ىذلاربك الا فرمثالا |
 هلا ىف ني دياعانهلان“ ءانآ اندجواولاقو ةمأ ىلعان“ ءأب 1اندخوانا اولا ىلا هنن 'لاعتام ىلع لال دّدسالا

 | لاه متةقيرطلا ءذه طوقس ىلع: ال زهلاهيبت لالدتسالا ةقيرطب كسْعلا مالسلا هيلع ميهاربا نعىلابعت |
 هنوك ىف ةغلامم هلا (امهدجأ !)نالوق قيداصا قوام ادي دص ناك هنا مالسا | هملع ميهاربا فضويف نىلاهت |

 هذهم عل اري. كيدسج لو لالع كوم ءئشءانن ءا١ اذه نال قدصلا هتداعن وكس. ىذا وهوا دابص 0

 ا هءاروهثمريص ىتح قل ان وي دصتلار ؛كحص نوكيىذلاهنا(يناثااو) لابعفالا

 لمة ناف لوالا ىلا مال ادوعبف قيدصتلا كل ذىفاع داصناك اذاالا اًميدص هنوكب فصويال بلا ىقدملا 0

 ' هلسرو هلا , نونمؤملاانتقءادهشلاو نوقيتصلا مه كلوا سرد هلا اونمائذلاو كاس دق سلا ا[

 ه5ةسقافناقا نإل هنع رش أام لك ىفاهداصن وكي نأ بحي ىناانا لسعا وقيدصتاا كلذ فنوتداص

 لوي ام لك يفافداص لوسرلا نوك اذه نم مزل.ف ىلاسعت هللا مالكف بذكلآ مزلالاو قد اص هللا قتسصمو

 ب امْيَجَو دمهدب ةمأ لكن م انئس اذا ف. كف ىلابعت هللا لاق ام ىلع سانلاىلعهتناءاد+ م لسرلانالو | 1

 هوة مالسلإ هملع يبهارباىف مكلوقاف لدق نافاءذاكن كيل اذاهلوق لقب ابغا دموشااوادبش ءالؤه نع ا
 كلذ نم شناةر_هاظلالثالدلا,تان'الا هذه ليو ًاتىفان رش دقاق ييقس ىفاواذه مهريبكهلعف لب ٠

 برقا ذمرهط امن وكي نأ قيّدص لكىف بحالواقيتص نوكي نأ ب -- "ىبن لك نا تيئابأف بذكب نسدأ ْ

 هنوك ادعم يذلا امأو امد هنوكرت ذىلا اقيدص هنوك رك ذنم لهنا ادي بلا ةب من م ىيدملا يبل :

 ناك هلوقو هدام عندو هما ». ةظساو هذ ادإعح نم ةعفر نم ىلع ا ةعفر ىأو سانلا دنعوهتلاد_ةعردتقلا عسفر

 0 ا ا 0

 0 0 قلم تاتو لان لجرلا منو ارت ا

 لاقيالوةفاضالا» ان نم ضو عءام اف تب أ هلو ةامأت ابطال اكل هانأ بطامخ نيج ء امن الاؤنيقيدسصدلا ٠

 لام( ها لباد انا سال بالا ىركلا ؛ أملا دقو ةلث دنع ضوعلاو ضوعل اني عيجيالسا بأ

 ٌ َر 25
 اب 1



 نكرم
 .ح ساو

 . || هقانمردص نا ءانعمو نورضسي و تبع لباهأرق هنم كل ذيراعأ هللا عو هلع مبدعي رعاسشاسح رشنا
 ءازهسالاوركملا فاض لد وأتلا اذهنو مهمولق ىف بهتتلا ل اودح ىلع ل داق اانا نعال هر ددؤل لعفىلاغت ا

 ىلامتهلوةكميلعفا(ةئاغلا و)هلءفأ ام (امها د 1) نانمغمص بدعنلل ل اوقنفاذه تف ةرعاذاو ىلاعتهقناىلا

 | رغاكمركا ذراص ىأ ديز مرك اهاص ا ديزر مركا اولا( لوتال ا) تال وأن هل اورك ذنويودغلاورصبأو مهب عمنأ
 مالا ءانعمامريسملا ا لي راك لاف ا.:ءمو الا ظنا ىلع رخهنأالاةدغاذراص ىاربعيلا

 : هلددعلم ةلال_ ثلا ىف نأك ع نهلق نهدالوأ نعضربت ادلاولاو نهمسفنأب نصب ري تاقلطملاو ىلاعتهلو 28 ظ

 1 تأ (قانلا) :دئازءابلاوءاعدلا انعم ناكناوريخ هللا ةجر م. وقاذكو ادم نوحرلا هلدعىأ ادمنجحرلا |[
 د مكيديأب اوقلالو هاوق لئمةذئازءاسبلاو مركلابهفدينأب ىأامجركا ديزل عبعنأب دحأ لكل معأ هنا لاقي:

 | مركلافزلب د ديز نأ داةيدي زب مرك ا كلوق ناوهواشلا,' الي وأن هسفءايدالا ضءءل تعمم دقاوةكلهت ىلا

 لأ لضعو ل دوصقم كقداب ىذلاوهفاسع ركع ريغ لعج تدرأول ىت-امركت اسهناذؤ هناك كثر ىلا ْ
 (| ةلثلا)كضرغلل ل معو ل دودطقمكةداي ىذااوه مغلا نأ ءانعق قلاب بتك ١لاق نمد 5 كضرغدل

 ءانعمناىوقالاروهثملاودو ( اهدحأ) هجوأ ثالث همف الون أي مول رصي أ ومهم عم“ -اهلوق (ةيئاشلا ْ

 م-هراصا ومدهيءام«نادار طااغعا ومدةناك لاحم ىلابعت هللا ىل_عبهتلاو مده رمدنأ امومه أ ام ْ

 ن وءوسساع ديدهتلا هابعم لقو ايدلا ىفامع وايمعاو اكحام دعب ؛ امممبحتنتأب رب ددح دعم و |

 عم«أدار 1!نوكي نأ ل -<# وىذاقلا لاق (اهئاثو) مب انعدم ومهرصءو دام تورمصدسو

 روج و ىئابللالاق (اهثلاثو) اورحْر داوريتعملا.ت وأي نيذلاموقاا لاح مهفّرعىأ مهرصرأو ءالؤها
 م-هلعفل_ةعنادتالان عاورحزتمك ممم بقاعءوسو مسه ىهأ اوفرعمل مهبو-هرصت أو ءالؤهب سانا | عمسا |

 نءملالظىمو.لانوملاظاا نكل (لوالا)نالوةهمففزيمم لالض ىف موما!نوملاطلا نكس هلوقامأ
 ةئلا نءلالضى ةرخخأالا قمهو نيمم لالض ىف موما !نوملاظلا نكل (ىناثلاوإ ناس! نوفرعب ةرخ الا ىفو ٌْ ؛

 هنامز ف نمزذ“. نابلسو هلع هنا ىلص د. سمأ هنا ىف ةببشالف مهرذنأو ىلاسعت هلوقامأو نموا فالخع ظ |
 لوسرلا نمز فمع فالتخا هيدارأ بازحالا فلتش اف هلوقنا ىلعةلالدلاك اذهل ءعنان لصرف أ
 امأآو ىكاعتهتتاةدامع كرتنماورد_< : ل باذعلا نمفيوذتلا وهذرا دئالاامأو ٍلسو ه.لع هللا ىلص ا

 ةئللاق اضيأرست لسقورانل!لهأن هريس ارثكي ثدحح نم ةءاسقا مون هنا ةببش الف ةرمسأسا مود ||

 لهأب ق.لبال كلذو مغةرسسل!نال ميكلاوهلوالاو ةلاعلا تاجردلا ىلا نيلصاولا نيقياتسلا نم نكيّلاذا أ
 خأ حرشو لئالدلا ناددب سعالا ىذقذا (اهدحأ) هوجو همضفرهالا ىذقذا ىلا.عتهلوقامأ باو 2ك |

 هول در ةألوالاو فءاكتلا لاوزو انندلاءانفبةرمسملا مونرمالا ىذقذا( م نانو بامعلاو باو لا

 ىور (اهثااثو) نونمّؤنالم هو فق مهو تانيبلاو معا ترهظءنانيبىاعت#أ اكفنونمؤيال مهو ا

 ح.ذم لمأش د نواف توتا ا لاقت الا ىنجةوت نع ل مو لمدقا قدا ىماا لمس هنأ ظ ّْ

 ضرع وملا نا لسعاو مغ ىلءاسمنرانل!لهأو حرف ىلسعاسر ةةنللا لجأ دادزيفنار عار ناس رفلاو ْ

 مونلا كلذ نعئأ هلذغقمهو هلوقامأو كلذ دعب همي اا تومال هنادار 1 لباد اوي-امسج ريمي نأ زوجيالف

 هد هى ااماعن موئمرالا ثرنن ثلاناهدعب لاه مموملا كل ذي ىانونمؤيال من ذو هي أر مس بمد فمك نعو

 ةالاتتاشت :وانمكح لم ىلا ىأن وعجرياتملاو ىلاعتهلقاالا عفنلاو”رمضلا كاعال نا ىلا لوؤتر :روخالا
 ةمقَْنلاِكا ةضّقلا ةاصءلل غلب رحزو يطع فيوذتاذ هو هللا عوجرلا نوكي ىت-ناكملا نع هزم ىلابعت

 تنأانهسن 0 واتوب علوا اكلك ها كاتةوغ 3 مالا هيلع يهاربا ا

 اطارص لدخأ عساف كتي ولامرلعلا نم ىنءاج دق ىف ثبأاب امش كنع ىننالورصندالو عسالامدبعتإ ١
 و ا رالناك ناطبسشلا نان اطمشل دمع ال تبأانابو 2-8
 نورك او ريشط اوةَوتلاو دمحوتلا نا ةروسلا هذه ع نءضرغلانارلعا (انلؤ ناطيشللنو كحق

*- 



 ب و - وجب يك كح

 5 |[ مد ١ الدناذاعمرك ذيملو هتئامصاع هئوك الا ناطبشلا تاناننج نمرك ديل ضصالخالاق هلاعمال مالنا 0 /

 ةصءعمنافاضنأو هنهذ لعقبطاو هركف ىم نانسعلا كلذ نم هبكتزن ام ماظعف رطنلان حا 000

 ءايسشالا نمئث ىف هتعاطز تعمل امسصاعناك ابل هنا (اهعبارو )هلل صاع ناطيكلاناتابثا (ايهئئاثدإ ٌْ
 ْ ةلالدلا نأشن ءوناط_ثلاةعاطن ءادافتسهناكناسالا ل نفع ا دااداّومعالا !تا اهسماشو | ا

 ْ هذه لكىف .اعزانم ناكر ميهارباانأ لعلوم ةموا_عم تام دعم نم ةيكس نوكتنأ مصل ا ىلءدرؤن تلا | 0 :
 وو جبل -خ- | ليما ذاو نجح رو اك رغىوساهلات ثي ناك امهنا هنع ىسحملاو فدكو :ثام دقملا| :

 : دع ىغيالوربهالو عمسالام دعت 0هلوقن ءالوأ هر دىذلاوهرز [بهذم لاطبا ىفا ماع لووعأ | ْ

 ١ ريدقتلا اذه ىلءوةلالدلا كإ:ىفرطظألا ىلءءلمح ىذلاريذصا او فروض ىرجم ىرصف مالكل ا اذهاماف أش ٍ

 ٠ || افئان ناك كا ذكناكنمو باقعلا لهن م نوكشرفكلا ىلعت وف رصين أزوجيو باوذلا لهأ نمريسنف ||
 ١ كلذ لوصو نم مزلي ثمحي ناك اداالااضت اخ ىعسيال هنا هريغىلاررضالوصو نظد نم نا لعاو اعطاقال ّْ

 ْ بادع ب اذعلانمدارملا ناك ذادج وا لاكشالاذهدار مارون وفكر اه ترفكسص ْ

 ا
 دوست دم

 ١ ةيالاهنا ركل الانا لاقف لذ الا داعاذه دنعف هحاضياو ه-رشو لملدلا ناس هباذهلاءدارملانا(لوالا نع

 ل اطلخاو صقنلا نعد عن'هلماكس هن هلنعالادافة#سرال 0 م
 ” رمش تام دق دونما اذدهىف ىنلا نم ديال هنا تاس اذاف موصعملا مامالاوأ؟ مودعملا ىنلا سفن ثا |
 أ! اذ_هلوقأى ىنكلو ىلا هبا دن نم لئالدأا ىلع فوقولا ديال هلا تاسامانا لاو تحلب ض رغلا

 الا سلق ءداف هلوقنارودلا ل اّوس نع باواو لهسالا ىلا هاعد مالسلا هنلغ هاربا ناو لبس أ قير طلا
 ١ اسمعنمنرلل ناكتاطشلا نا ناطشلادمعنال تب اهلوق (ك ثااشلا عونلاو) داشرا نم لب نانمما نم
 1 هيلع ميقا ارب نالعاو ةرفذللا لاصحلا مظعا هنال هنم لوس ن نءةفصلا هدمه هلق هلل صاع هلال هعطنال ىأ

 هلو لعتعالو هنأر ىلا تغلب النا اتدقس ناك كاذكت اك م هو ىأرلا تمعض نعال ا رد_صنال ىلاسعت هللا

 ١ ناطلاتاببثا (!هيئاثو) عناصلا تابثا (اهدحأ )روم تابث ؛! ىلع فقوتي لوقلا اذهنا لمق نافثزو |

 ١ مصخلا لس فيكف كلذ مي 1 ىلسع نام نع .رالايصاع نكن اطيسملا نا ميلست هلك فكف هدوجو ||

 كلاين يس لع باقيه _ىل لب ناطمسملا ن نم سمتم هه دمنا مالكا اذهدّرععأ]

 ا لاغاملو ناط-نلا نوكتف نجرلا نم باذع كس نا فا !ىاتبأايهلوق(عد دارلا عوذلا) لاؤسلا طقس

 : هلع ميهاربا ناك ول عصر اسغا لوألا لوقلاو هرهأط ىلع, لوم هنا ىلء نورثك الاولعا فاخأ ىعمءارفلا |

 نموِبنا زو ناك هناف هرهاظ ىلعهؤأ حاس سوف تشي ميل ذورفكلا كلذ ىلع تومسدابأ ناباملاعمالسلا

 | اهوحوىلولا فا ورك ذفاساو ناطءشلل نوكتف هلوقامأ ىدإو ىلع فئاخان ا لاقي اك هملق أت هلاررشلا |
 ]| بسلا سءانقالطاو ةمجمال ببستءالولاورانلا فن اطمشلا عم ناكهنناباذع بجوتسا اذاهنا (اهدحأ] ||

 ا لا قردع ضعم !مبهضعب ذم ووءالخالا ىلاعت هلوقل ةمقم لسا ةيالولا ىلع لحب حي ل ناوز اج بهما ىلع

 يلا مسهالوةب هنا ناطببشلا نع حو اضعب وكعب د نءادو ضع مكضعدرفكم ةمامقلا مولمت لاقو نيقنملا

 ١١ ىأنالبللا لعياذعلا لمعت ا(اهناثو) طقاس لاكش الافاسضدلا باذع هنمدارملا ناك اذا ام ةرخ

 ْ ثاطشلا د نءويىلاعت لادأم ىلع نم هللا ريد وناط.ثالاسا اوم ريصتق هلل انالد لسع نا ع

 ١ ابلاغ ىِذلا طملا يسن هلت ناط, كلا لانىأاو(اوتلاثو انيسمأا رس: رمسخ د5 هللا وذ نماسأو
 نالطشلا ةيالقت روك أ ئ ضن ءمياسلو ناطمشال ن وكشف نوح رلا نم نا دع كب نا فاخأ هل وق لنق نافاس و

 ىلعبب اونلا نمملنءارفاسن هقااناوضر نأ باولاو لذا ب سا ااهمظعأو هي سل : نا ذعلا نمالاحأ اوسأ

 ظ | يابا. ةميف ؤىهىتلاناطسثل امءالونوكست :نأ ب>وذ مظعلازوذااوه كلذ ربك أهللانمتاوضرولاقامأ|]

 : ا نيسلم هبات يف مالكملا اميه بتر ماسلا هيلع هارى لعاو مظعأو هس باذعلا نسربك أهقاناوضر

 | | ديلقتلا كلِرتو لالدٌيسالاورظنلا ىف هعاتابد عأ ام نانوالاةدامعن كلم دسم
 ير ل 0 خلف

1 
 !ايسبب



 انثتقا

 1 ار هسة حسم كا اا الا

 | عنيالاسدعتل ةرت( لالا عونلا) مالكا 0م تراكم هل جعار دال ْ

 ١ كلذ ناب و ةمهلالا ف ةحداف ملم ةددحاو لك هيالت تافصبناثوالا فضوو 2 قغيالو رمصسيالو | ا

 | د لوسأهنمىذلا الا رهو ماعنالا ةيامدل نمالا | ةعقسسي الف يظعتلا ة باعة دابعلانا(اه دحأ) هوسو نم |
 | جنكو هننانثو رقكت فنك لاهو هودبعأف مكبرو ى يف رهللان اوهل وقرعسفت ىق هانر رقام ىل_ءاهعورفو منلا

 ا اللة نيبو ةلمنم نك) امانه ركشب لافتشالا زوال هناةرو رضلاب ل عيا كوذي الارك ايحاف اناومأ
 ا اهتدامعىف ةدئاف ىاف اهيصغي نع اهعبطي نمزيت لورمعمت لو عمت ملا ذاا_منا (اهياثوال اهم داعب لاغتمألا

 ظ | طلغلا عوقو نمانماد.عل | نو كس, ىتس تامواعملا لكب املاعنوكي نأ بح هلالانا لءكهش اذ_غو

 >0 اب «ىاف عادلا ءاعد مسا ذا نث ةولافة د داسعلاخ ءاعدلانأ (اهن :اثو) دو. عمال

 ابنلاراضلارصبملا عماسلان ا (اههارد) برمدا كل ذ ىف ةعقنم ”ىأفاسهبلا برد نمبر رصتتال

 كن ولا نملك أو لضف أن وكف تاذصا اهذ م فوصوم ناسالاو كلذ لك نعانراعن اكن م لضفأ
 ا أ نمفاناالو ةعفشم اهتم ىحرن تالف رعضتالو عفنتال تناك اذا (اهسماخو) سخالاةدامعلضفالابقنلب

 ظ ىعام ىلءداسفالاورسكلان ءاهسفتأ اطفال تناك اذا ا امدابعفةدئاف أناهررذ

 نم نثولا باعشلا لءاقاهيق رب يبل ءاحر ألا لاذس اهلها ريسكملا مالسلا هيلع يسغاربا نعىلانعت هللا
 ْ عمي هناق ىرلالا تسيل ةيهلالا لب د هل ل أهأ هن "الأب ثانع قفبالورصيالو عمسال/اهدحأ) هجوأ ثالث

 ظ هاعداةةارطملا ببي نم مأ جن اونا ىنضتيو ىرأو عهمأ عم نا لافاكرص يو ىتادلا ةوعد بمدو

 لاقنالكاطسسثلا ددعتال ثلاثا .١ ماقملا ىفهلوقامأو ةدابعلا سفن ىلع لو جت دبعت لانه هلوقنا لسعاو

 اًمكرتاذا سل لووةنانالو ةعاطلا ىلع هل بج وفن اط-ئثلانوديعباوناكاممبهنال ةعاطلا دارملا لد كلذ
 ناكم يدها رباب! نا لاقي نأ املس ناف لد ريغب لواالا ماقملا فرهاظلا ْلَرت بج رنا رهاطلا |

 ده طسداك امد هنال اعد وأ تانا ورشا او سانا دحوم ةراثم ةرداهامما ىعغةها اانا تاثوالا كتف قدقتعم |

 أ بك اوكل لئثاق يلظعتف ماعلا اذهل ةربدملا ةهكاالا نهبكاوكلاو بك اوكلآ ليامتاهنا دقتعي ناكل كلذ ْ
 رثشبلا نم اها دنع ةحلظتم ص انمسأ لئئانق ناثوالا هذ هنا دعي تاكو أب بك اوكسلا يظعت بحوع ||

 ا سلوا ناد ةتعي ناكو ىلع هنئادنع مهل ءاعفش صاضنال اكعا وان وك ردت اهتم

 راذعالا نملاذريسغوأ اهبعفثمامناواهلثمقفاملق بك اوكلل ةصوصخم تالاصت ا بس تءكر
 اذن نابلعلا نال نونملاةباسهن ىف ناك والا مسا نم م ميهاربا وب ناك ناف ناناوالا ةدسدعنءةلوقنلا |
 هس : لا كافةيرورضاا مولعلا ىج؟نمضرالاو تاومسلل الاخ سل ةعاسااوذ -هق تود لا بشللا ْ

 ناك ناو هءعمةرظانلاو هدلع ةخغل اداربازوعال نون اوانون م ناكفةيرورضلا مولعلا لالا دقاق نوكت |
 نا ىلع ةلالدلا ةماقام لطتامنا به ذملا كلذ نال كلذ نمئث ىف حد_ةناللثالدلاه ذدهف ىفاشلا مسقلا نم

 ْ ائهغروك ذلا ليثدلان ا مولعموة املا قلتو ماسجالا قا ىلع ةرداهالوءامح تس بكم اوكلا |

 ظ ىل-ء قتال هنا عازنالا هلق تاريدقتلا لك ىلع دئافلا ةعدعةلالدلا ذهن انلعف بولطملا كلذ ديفال أ
 ْ مهارب ارئادروأانناو الا هجولا ىلعاذه ,يهذمامناو ماعلا قاملن ملصتال ةنوصملا ةبشتان ال فاعلا ١

 | "لسانا ةيصانللا لبس ىلعأمااعفن دفنا هت دابع نانو دقتغنا وناكممتال ىلع ةلالدلا هده مالسا هيلع

 0 ا معاط ىف ةعفتمال هنا عال_لأ هيلع م-هاربا نيبفرضتو عقاتبك اوكلاّنأ لبس ىلعوأ تاسلطلا نم

 | لمعلا نمىنءاعدق ىف! تب انهلوق(ىناثلاعوتلا)اهتدايعن تال نا بحوفاهنع ضارعالا ىف ةةرضمالو

 ا لعام ددلقتلا لهأو يلعتلا لع أهلا ىف عمظو رهاظمانعموان وساطاربم كده ىنء.تاف كني لامأ
 د.لقتلالهأأمأو عام الانمالادافةسيال لل دب ك سلام سعأ أم ونيدلا ىف عام الاء ىهأ هن ااولاقف مبلعتلا ْ
 أ لصعال نذافةيادهلا لصدتل عاستالاب» ىعأ هنا ن ءط نم سائلا نمو هجولا !ذهنماضبأ هباوكستدقُ|

|| 
 | | (باوخلاو) لطان هناورو ها عفان مد ميج ىدتهااذاالا ةمعدالو هعاد ”امالاةيادهلا (



 عدم

 : ل مال كلذا ذانقنالا رهط[ دعابشلارءلع ان اهانأ نالثل ذو هسنمدعابتلا ءدعو هلا (امهدحأ) نب رعب

 ]|| نلهانللا ىئدنال مك مالس مكتلاعأ م كلوانلانعأ انلىلاعت هلوةك :ةكراتمو عداّو كءلءمالسهلوقو
 ٍ هلال بعو عال هنم :رهظاذاح وصاملاةكراةمزاوح ىلع لءلدادهوامالسا يلا جوال

 ]|| هدعو هنا ئرتال أ هلئلانقسا ةمال_:سلا, هلاعد دق نو كس: نأ زوو ناسحالاةءاسنالاا هل. اقم نس

 ١ ناكاكمملعق ا هقاغشاف هنعدعب ناو هنا ىلع هيل دام كل لا ناو ما ةرلا فردي مرات

 ]| مالا هيلعري_هارباناءرب رقتوءانبنالا ةمصعف نعطنمةي'الا ذهب تحاور كلر هغتسأس هلوقودو |

 ]| تامةةملا هذه عزم ع تنفزوخالر ةاكللرافغسالاورذاكححوهو هس الر غغتسا هنالزو الامل ١
 ] مالسمبا ريا نع اياك ىلامعت هلوقل هيبالرقغتسا هنا انلقاما زومعالام لدعف مالسلا هيلع مقا ربات ٠
 أل تارقلا صان كاذف ارفاكناك ءانأآناامأو نيلاضاا ن مناك هلا ىنالرفغاو هلوقو نر كار فغت سأس ك لع

 اوم :؟نيذلاؤ نا كاكام لافتةوق (كوالا) نهج وافزودعال رفاكللراقغتسالاّن اامأو عاملات
 هاوقىلا يهاربا ف ةنسسخ# داكن تااكدف ةنضفلااو وسؤهلوق (قاشلا) نيكرشمللاورفغتسنت

 ]| عازرتالتا وذلاوهتمةءاضمم كلذ نوكينأ بحول عقلا اذه الا سانتا هاو كنرفغتسالا| |١

 هلفا نأ لع مظقلانا (هدحأ) هوحؤ نم هيلع مالكلا نافز والرز ةاكتالر اةغتسالام 5 رقىلالا | ا 0 |
 ظ باذعب مطقلا عل ذيام ةعرش ىف دع لمالسلا هيلع ياو دك هويعج ةكلا بدمي قات | 0

 اونمآس ذلل لق هلوق فاك ةعاطتسالا عع نوكي دقرافغتسالان ا (اهن 2 هينال رفغتما موالف تاكا | ١ ٠

 ناذ_هنانس تنكتحام ةلرفكب كي رذال نأ ىف رلأسأس ىدلاو هقلامانأت وجربالن يدلل اوزقغن ||

 || كلذ نم نقال نامل اةنرت ريثاك هنال هسالرفغتاامتا مالسلا ةلغ هنا (اهئلاثو) للا اندلا ||

 ٍ اذنيهج قو ىلع ليال ةنانعالا هسنن جري ىدلاز ةاكللر امغّتسالاز او هع رشف لءاوراهفغتسالا 2 ا

 ْ دعننمىل رت ةىلوأ اون كولو نكرشمالاورفغتينأ اونمانيذلاو ”ىالن احح امىلا_هتهلوق لاه »حالا
 ا محا باعضأ نمم-منا اوفرعي نأدعب لصعاماراةغّدسالا ن م عنمانانيبف يا باص#أ مهنا مهل نيدتام |
 ْ تادف هنم بت هقزو دعدلا لنيل ءانااهدعو ةدعوم نعالا هبال ميهارب راغغتسا ناك موكل ةدعب لات 0

 كلدك مالا ناك !ذاف لبق ناف هربت لب ةلرفغت_ن0نءوبولا ابا" ئماولراغغتسالاب دعو هل ىلع ذي الازال

 4 ثردغتسال هين اال مب هاربا لوقالا هلوقىلا ميهاربا ىف ة:س> ةوسأ مكل تناكدق هلؤق ف هب ىسأتلا نمانعنشلف

 1 تلذنا لعل الكاف هب ىأتلا ند هعذملا ن نكل كلذ ف هب ىسأ لا سازوجصال هنا ىلع ل دندن .”الااناقث]
 عمهبئسأتلااتلز والو ملسو هيلع هللا ىله هللا لوسر صاوخ نهى هءايشالا نم اريثكن اف ةمضءم ناك :

 ]| راربالا تانس-و ىلوالا كرت باب نم ناكر امغتسالا اذه لعا(اهعبا ارو) مالسلا هملع هلة اين تناكانإما
 غلابو هيفطا اذا نالغي :لثملا فنالف ىنحأ لاقي (ةيفرافيطل ىأ امفس ىنناكهنا هلوقاأ نب رقملاتاسس |

 هنا هنا دازالاو 'نل سما تفطا ناو ىأ اواذعت م كففاهو مكس ابنا ىلاعت هاوق هنمو قفرلا ف :

 وهنا نيب ىلع كدي لغج هناكف . دار !ىلهب كل بر غغتءاانأ .ا داق ةراجالا ىف دروع "ىلع هماعت او يب هقطلل |||

 كلاي زجعال هتان ؤد نين وع دتامو مكلزتءأو وق نيباواسا نم(ىانلا باوذا) نارفغلا هل لص نأ تان

 لغاشت ا ومكنع دعبأ ًاواذنأ ١ مكس رطىمك.ةراق اوناكملا ف مك.ةرافأ ىلا دارملاو هنعدعابنل اوه شلل

 'لالولا هع لدينا لا كياق "ىلع معنأو ىف ةاخ ىذا اورمي و عش ىذلا ىرةذانعن ||

 رك داماك ذكنوك اال نأ وجرأ اق 5 ىبراعدب نوكأ رمل وق ىعمو مكساج "ىلع بح اوف |||
 نم هبفام عمايقش هلوقاأو نيدلا موب ىتئطخ ىلرفغي نأ ع عدطأ ىذااو هلو ةكسص عضاوتلا لبس ىل+كلذ !

 ١ ريض الو عم الامدبعتول وقالو هرزقام ىلع منيل ١ | ءاعدف م مواقد ضي رمت فقمت مرا

 انليحاالكو بوقعي وقاص“ !هلانهو هللا نو د نمنو دبعيامو مهلزتعاالق) .ىلاعتهلوق أ شك نع ىنغبالو

 .[| هيلع هاربا ناف دس هللا عرس ام هنا لعا . (ابلعقدصن ابل مهلانلعجوانتجر نم مهلانيفوؤاننت



 | كلذو فاخأ ىنا هلوب مالكسلا ّمْحو باوصلا ىلا هداشزاو ٍباَةعلا نع هنوص ف ةبغرلاو بملا هد ىلذع
 نيدااولانو ىلاعت لاهتام ىلع ةوبالاىدءاضق(اهدح أ ) هوجول ك3 لهفامغاو هل اضع هملق قلعت دم ىب+ لذي
 7 | كلذ ناك قفرلاو بدال !ةياعيهسلافاضنا اذاف ناس حالا عاونأ ملفعأ نم نيدلا ىلا داشرالا او اناننيحا

 ف | فنعلا ليبس ىلعال مالكل ا در ودا فيطااقءفرن وكي نأو بال قس! ىلا ىداسهلا نا (اهناثو) رون ىلءارون

 || ءاوغالىفايعب ةقيقطسا ىف لا ذنوكمف عقسملا ضارعا ىف بي ءلاكر يسمي فنعلا لمس ىلع هداربا نال

 [|| كقلخن سه ىليلخ كنا مالبلا هبلع ميهاربا ىلا هللا حوأ مالسلا هملع لاه هناةربرعونأ ىورام (اهثلاثو) |
 | ةريضح هنكسان أو ىشرع تحت لظا نا هتان سح نا تقبس تكن افراربالا لا دم ل دتزافكلا عمولو
 1 ظ هنن لنآل مهاربااىتهلأنعت:أبغارالاق) ىلاغتةلوق * لءاهتاو ىراوج نمهئداو ىمدق

 1 هللانود نم نوع دتامو مكلازتعأو اءذح ىنناك هنا ىبر كار فغتساسْ سلع مالس لاه املمىنر حش او كن رال

 ركذودحوتلاىلا هنأاعذال مالسا هيلع يهاربانالعا ( اسقف رءاعدينوك الثا ىسع ىروعدأو
 ققرلاو فطالانانورةمكلذ لك درواو غسلملا ظعولابةلالدلا كلت ف درا رناثوالا ةدا.عذاسف ىلءةلالدلا

 ىهلانعتن أ بغارأ هلوقالا هن هلباقمىف 7 ذر م هنافد اعتلاء هتح لاذ دداضي باوك م وبأ هلبا

 || لباقو ٌمشلاو برضلاب هدّده ثدح ةهافسلاب هظعو لباهوا دءلةتوالهج اهتمولاءاعدا ىلءرضأُف هاربا ب |
 ]| هيلعلتا ىلص دمت كلذ ىلا عت هللا كح امتاو ميهاربا اءىلاق لب ىئبان هلل ةي 4 ثمح فتتعلاب تبأ ان هلوق ىف هقفر
 ةمومذملا ةريسلا هذه ىلعا وناك ذنم لاما نا لعمف نيكرمشملا ىذأ نم همل ا لد: ناك أم هملق ىلع هذ اسو

 | هشمفرعدق هنال نالذخو هذ ماهفتسالا هحو ىلع كل ذناكناف ميه ارباب ىتهأ [نعتنأ بغارأ هلونامأ
 ناو لوقلا اذهةدئانافةءغر 3شأ كلذ نع يغار هنادي وهو ةلالدلا ىلع ههددنتو هظءو نم هنم ردكتام
 ىلع مادقالا نم هلكب علا ا غناوابف ةدئافال ة نع ضارعالا ف يدهن ىأف بدهنلا نس ىل_ءكلذ ناك
 نانم تمعتلا دفن وهفاةدابعز اوج لطبب هنايمالسلا هملع ىهارب ارت ذىذإإ للدلا افاست داع

 ىبمري_غدساف بحت ليلدلا ىلع ىملارهاطغلا بوهتلا كل ذلباهت هانأ ناكفام دامعب ىذربفمك لقاسعلا |
 املم ىنرهاو كنجرال هنت مّنئا هلوقام ا هن بعت: نأب ردح ىعتلا اذهناك شالو ةمسشو ل اد ىلع
 هنمو مدلاو م ؟ااودوناسللانمحرلا هنا )ل مالا) نال وقانهه مج را ف(ىل والا هللا لثاسم هفف ْ

 هاكنآرشلا ىف مجرلا دهام لاه نعالا رمل ىأ ميجرلا هنمو مشاء ىأتاتسدحا نوه رب نيدلاو هلوق |
 را (اهدحأ) اهوجواورك ذريدقتلا اذه ىلعو ماا مجرلا هنا (ىناشلاو )مثلا عمت

 ةغلب كالتقال حرؤملا نع(اهئااثو) ىنعدعامتتلةراجلاكنجرال (اهءناثو) كولتعي و لوجريل ساننا كرمأ
 درطلا ىعمى كل ذ لاقي دق هنأ الا ةراحل انمج لاه _:مدارملا كمجرال ل_بمويأ لاق (اهعببارو) شرق
 هلمخ ماجرلا,ىرلاوه مجرلا لص ن ا لءاو امل م ىنرس هاو ىلاعت هلوقدرطلا دارأ هنا ىلع ل ديواعاستا.داعنالاو
 هدد هنال كلذو الانلق مشا انمجرلا هيدارملان ا ىل_عاملم قرعهاو ىلاغتةلوق لديا لق ناف وأ هيلع

 (ةيتاثلا هاثملا)اءلمىفرمغاو هلوق عم ىفوهف كلذ نمان ره دهب نأ هصأو هم برق ىلع قينامد-رلاب

 دابلاورادلا ىف ةقرافملان - (ىناثلاو)لوةلانىفرماودا را (امهدحأ ) نالوق املم نر او ىلا عت هلوق ىف

 (ةئلاثلا "هل 1-5 1) رهاظلا ىلا رق ىناشلا اذهو كارأال ىل ىءدءاس ىأ زينهؤملاول وسرل ا ةرعش ىغو

 ىأرهدلا نم ةوالمنالف ىل_عق أ م-هلوةنمذ وش أم ةدنعب دم ىأ ملم (لوالا) نالوقادم وقف:
 ١١ || لاقي حربتنأردقتال ت-برضلا. كا أل .ةاكنارهلاو نءباهذااءاملم (ىاشلاو) ديعننامز
 0 فوذخم هملع فوطع ه ىلع ىنر دبا فنامع (ةعبارلاهلشسملا) هبافاظع هلام مطم ناك اذاادكب ' ىلمن الف
 ١ 1 باحا كلذ هيأ نم عمال مالدساا هيلع هاربا نام كر نال ىنر هاو فرذح اف ىأ كا: عرال هبلعلدب

0 

|] 



 ا

 سانلا نيب وهو امقدازملا ن وكب نأ نكمي وىلاعتهللا نيبو هس اعفدارملانوكب نأ نكعدعولا اذهو

 اذا ىل اهعتهّللانالد 1| ذو ةيز ةدعاط نهدي نم ورام ايسك فئازعال ناكمنادارملان رك (لوالاامأ) ||
 الع لذيو كلذب ماعقلا ىضتقي مسهنمدعوروهظنمديالفع رشاد يدأي مه يمأو ءابنالا ىلا كلملا لسرأ 0
 ءادعوزحن أ ء د. ساشلا دعو اذا ناكماللا هبل عدلا وهف (قانلاامأؤ)ةدابعلا نمهصا امرت بمابتتلا | 1 ١

 هرظان نأ هلامحا ص دعو هنا امهنعهللا ىضر سابغنبا نع ىورو في ريثلا وا نيبو نايظيت أ
 نمهتناءاش نا ىندصتسس لاه ثبت هيفوف بذل ىلعربصلا هسفنن مدعو اض ا

 مهنماللا هيلع ىسعلاستف كم اى ىنرطت الحر هلا مالسلاه سلع ىسدعتا كفؤ وني رباصلا | ا 1 ْ

 نعو داعممال كلانه مال سلا هيلع ىمبعو نامل كدا 2 ام ءاخ اعلا شلل عاا ا 1

 بورغنم به رقىلا ىصضلا نههرظتنافل> -رلا كلذ ىنتوالبردعاو هلا سو هنلع هنا ىلسهقا لوس ١

 ةاكلاو ةالصلاب لهأ صم أب ناتو هلوق( اهثلاثو )هريس ضترمدقو اسنالوسر ناكوهلوق (1ه.ئ امو ) ى رخأ الص 000

 ىف همزاث محب نم هما لك هذ لخ ديف عرشلاهسبلا ىدؤين أ همزاسي نم هيدارملا نا لهالا ىفبرقالاو ]|
 بدنلا ىلع نافذ ةاك رلاو ةالصلا نم ضورغملاىل مالا لجاذا !ًدهةصاخر له ىف“ ءرملا مزلي اممهع مج | 0
 مهلو 1 100 هرادفن اكنم أ هله أ مأي لئارعع لس ظ

 اون 000 و 3 2700 كا ١ تايب :

 ص اليخالاو ىلا عت هللا ةعاط اهمناام_مع هللا ىذر سابع نبا نعف ةاكلاامأخ ىلو يردلاناسح لاب | ا

 دآربنأ ةال_ملا ىلا ةاك لا تةرقاذا هنارهاظلاو هير دنع لغافلا هياوكز بام ىلعهلوثهت :اخضنأ 1 ٠

 وعرب تا مه عب وأ كذب مه سمأ فاك زلا مهمزلي نأ لحأ ةصاخ نم فرعي ناكوةبجحاولا تاتدسصلا اب | :
 هنناد_:عىظرملانال حدملا هان قوهو امض م هير دنع ناك هلوق (اوعبارو) ءارقفلا ىلعتاهدصلاع ٌْ ْ

 نات هلوق مال_سلا هملع سد ردا مق (ةسدالاةصقلا) تاجردلا ىلعاب هناعاط لكى اقلاوه ظ ٍ ا

 دوه مال_بلا ةملع س :ردانالعا (املعاناكمهانعفرو اسناَشي 3ص ناكهنا س درداباكلاىفرك ذاد) | ١

 خونخأ همساو هس ارد ةرثكل سب ردا ىع- لق خونخأ نب .لسوتمنب كل نب جونوهو مالسلاه سلع حوف أ

 (اهتلاثو) اممف لوقلا مّدقتدقوابن ناكهنا (اهيناثو) قي دصناكهنا (اهدح:) روماي ىلاعتهللاهفصوو |
 ملسو هيلع هللا ىلصدمحن ىلا.عت فوقك لزم ةعفر نمهن(امسه دحأ) نالوق هرفو الع اناكم ءانعفرو هلوق 0

 مءىراتتو ملقلاب طخ نم لو أو هو ةفس نيثالثهماعلزنأو ةَوينلانمف رش ىلاعت هقا نافل رك د كل انعنرو د ْ

 ىف ةعذرلا يدار أ .(ىناشلا) دواملانوشليا وتاكواهشلو بالا طاخ نم لوو باسو موخنلا ا

 من ةجرذلا فال اكملا ف ةعفر نوكتناكملابةنورقملا ةسعفرلانالىلوأ اذ_هولاع عطوم ىلا ناكملا ا :

 هئتالملا نمل لدلخ هءا لاق !- ادعاناكم هانعفرو هل اوقنعابعكا امهنء هنا ىضو ساتسعنب أ ل ًاسدحورضبتو | |

 لكَ[ ملا ىلاهيدعصف هسحانج نيب كل !كلذ ل مخل هحور ضءقرخؤب ىتح ن ةوملا ك1 ملكي تحلم | ٍإ

 لود انأو ةعبارلاءامسلا ىف سيردا حور ضيقا ىللدقو تعب لوتيتوملا كاما ذاف ةعبارلاءامجسلا ىف اك

 امنالاعت هللا نالعاو لانه هحور ضءةنت وأنا كلم هآْرف سد ردات غتلافقضرالاىف وهو كلذ فك

 ص059 مسس ميسا

 دءولاق داض ناكمناهلوق (اهاوأ) هاش أي مالسلا هيلع ليعامما فنصو ىلاعت هقلاناملعاو مالا امهبلع 6

 | ناوراهناا لكفارامنهدعاو نا لاقف هرطتن تقو ”ىأ ىلا داعي مدع:لجرلا نع ىعشلا لّدسو سعن
 1 0 ل

4 

 ْ هامسلا ىلا عفر ل:نورخ ا!لاوو تعم ”ىوهو نمل اىلاوءامسل ا ىلا هعقر هلا نامهضعب لاقفاوذلتخا |

 ظ لاه ٌكإذاو هلزيااور دقلا ميظع ناكنمال ااس,ملا عفربال نأ :داسغلا ترب هنالءانعسلا ىلا هغفرنأب هيوعدم



00 
5 

 01م م امال ااا 1 م

 | لباستدوا د كلد»”رضيوله سم أ ث رح ىلاهب رىلا ةرجهلار امش او م_هدلب ىفو مهر دف مهلزمعا مالا
 | مزليو هقلح ىلا الوسر لهنا له نأ نم عفرأ ريشا ابن دلاو نيدلا ىف ةلاسالو ءاببنأ ادالوأ هطوعف هعن'
 ١ نم ءانرنأ مهانا ىلا عت هلوخر اصقةرخ ”الا ىف ةلزتملا ميظع نم ه_.ف لصوعام عم# دابق الاو همم اطقاخلا

 || بهوام ةوبنلا عممها بهو ىأ هتحر نم مهل بهو لل ذ عم هنأ ىلانعت نيب متةرخ الاوانن دلا ىفمسعنلا مظعأ
 . || كااوالعقدص ناسا مهلاناعجو لاه مت ةدسطلا هير ذلاورهاطلا لل او عابتالا و ماجلاو لابملا هيف لس ديو
 || هللا باصتساو ةيطعلاوهو دملاب طعنا. ديلابربعاكناسللاب دعوت اب نابببللاب ريعو نما ٠انئل!قدصلا
 7 | لجوزع لاو مهلكناندالا له أ ءاعّدا ىتح ةودق هريصفنب ءرخاالا ف قدصن اباء ل ماو هل اوقف هئوعد

 | قالا نع لزتعا ليلا نامهضءي لاق افدشس مهارباتيلم عستانأ كيلا اسحوأ مث ميسهاربا مكسأ لم
 ا بوق»وقاصء!هلانهوو لانة ذهدالو أ ىف هللا 'لرايمرالذ هنا نود ن منوع دئامو مكسلزتعأو لاقام ىلع
 ظ ظ ميها ارباتا هنم ريت هلل دعمنا هل نيمتا لف لاهتام ىلع ىلا عت هلها ىف ه5 نم ريد هنا ( اههمنايثو) اهبن انلص الكو
 1 ظ لاقام ىلع هم ذسا نيا داو لت (اهثل او ) ميغا ارباممكسي أ هلم لاق و نيمسمللاب أ ءانعم هلنا نا م رجال يلح ءا اال
 | تاس لابقف هسف:ل أ( اهدب ارو) يظع ذب هان دفو لاق ام ىلع ىلاعث هلل اما دف م رسال نب هلا زتوالسأ الف

 | (امماشو) يهاربا ىلعامالسو ادرب فوك ران نانلق لاسقف امالو ادرب هيلع ابنلا ىلاعتهقا ل نيملاعلا بر
 || تدلصا سهل تاولصلا ىف ىلاعت هنن دكرشأ مرحال مهنمالوسر مهم تعي او ابر لاف ةمالا مده ىلع قس

 لعج مرجال فو ىذلا يهارباوهلوق ىفةراسقح ىف (اهسداسو) ميهاربا ل 1 ىنعو ميهاربا يلع تكرابو |
 | مهنافل اقف هللا ق قلنا لكىداع (اهعباسو) ىلصع ميهاربام امم نماو دن او اكرام هيم دق طوم
 رس > ام هنااذلوق ةصص له لالخ مها ارباهلياذذتا ولاهم ىلءاللخ هلل اهدنا مجال نيملامل!برالا لو دع

 |ناكهناىموم باكا فرت داو) ىلاهةهاوقمالاد !هماءىمومةصق (ةعبارلا ةصقلا) دح أهلنا ىلع
 1 ظ ) ابن نوراهماش انتحر نم هل انيه و وا ماش ٌرقو نعال اروطلا بناس نممادانو ادننال وسر ناكو امل

 | نموهفماللا مشب رقاذاف اضل ناك هنا . (اهدحأ) رومأب مالسلا دلع ىموم ف صو ىلاسعتهنارلعا
 | دولا ىف هلل صلخ اءانع رمدكلاب ىرقاذاو هصلختساو هافطص | ىلاعت هلفا ناك اندجالاو ءاضاصالا
 لكف ئ» ارشب نآرقل ادرو ّيموه دحوم دومعملا دب نأ ىلا ةذ اعلان دصة/اوه صالخالا و ةدايعلا ىف

 هنوك (اه2اثو) نيرمالا الكمال !هءلع ىبوم ةفص نم ىلاه هللا لعفس هن ع وطقم تبان امونم داو
 ىنلكو ىلونمز لك ة:نيمزالتماه موك اوعرةلزتعملا ناكل ناذلت# نافموامهنا شالو اس'الوسر ا

 0 | كلب ن ءانلسرآ امو ىل عن هل وقوف يملا ةروسفف هيف مالكلا ا انهي دقو كلذ رك: نم سانلانمولوسر ْ

 ١ | نيولا ةبحات نماكأ نيملا نمنعالاروطلتناجنم هاشردانو ىلاعت هلوق. (هئلانو) الع لوسرن«
 | ءانيزقو لامالوسرةنوكرك ذامو اجقءاش زقوهلوق ( اسوعبارو ) :بناملاوأ روطلا ةفصنع الاد

 || قلاب رص عمت ىتسهيرق ةيلاعلا نأ نعناكملابرقدارملا (امهدحأ) نالوقءاسب رق هلوقفوانخت
 ىضانقلال اه ذا انملانمانف مشو هردقانعنر ىأةلزنملا برق. (ىناثلاو) حاؤلالا فةار ونلاتدتكث مخ |

 لاقي ه-ولا اذه ىلع وةلْزيملا الا هيدا ريال قراعتل ايراص دق هلا ىف ب رد! لامه نال ب رقأ اذىهو

 هما دعأ نم انسخ هنف ليف انج ام أ ونوب رقم مهنا مال_سلا مييلع ةكساالالا ىفلاسقب و برقن:دانعلا ىف
 ْنالاقاس نوراهءانأ نسر نم لان هوودلوق(امماخو)ىلوأ وهو ة:طاخلا ىفةاجانملا نموه لدقو |
 ةنوين مقا بهوامتاو مالسلا امسهلع ىنوم نمريك | مالسل ا هملع نوراه ناكسص امهنعهننا ىضر سابع |
 اجا دز ددشا ىتك نواه له نمار نوىل ل هجاو هوغو هئاعااتءاسا كلذو هيياو سال
 ةسمق (ةسانلاةصقلا) كبجأب كدضعتشنسةوقو ىسوم اكلؤس تنتو اد قهلوقب هملاىلاسعت هللا |
 انبنالوسر ناكو دعولا قداصص ناك هن !ليعامسا ناكل فرك ذاوإ ىلاعت هلوق مالسيتااهنلع لعام! |

 ميهازبا نب لمعاعس اوه اذه كعاصغ | نالعا. (انمسض ع هير دنع ناكو ةاك ىلاو ةالصا ان ءزهأ يع ان ناكر |
 ل اسس رجس وس سسسج تحج جس وروساج ودمج سجود سسوس جسم سمج جم تسمم جسم حجو ين دمام دوم

 اموماع
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 .تاوهشلاعاس اوادصماورْخ هلوق" هلباقم ىف ةالصلا ةعاضاف تاوهشلا عاستاوةالصلا ةعاض ا: مهفصو ع ْ)

 رف اظومها فوحمل:ا مدع ىلعل ديمماوهشأ ءالوه عاب اومهف ةوح ىلع ل ديم هءاكب نالاكبو هلوخ "ليام ىف

 ناكناو اهتقو ىف لءغنإل نادت وكي دقوالص أل ءفتالنان نكي دقاهكر ”ننكلاه وكر ةالملا اوعاضأ هلوق ظ
 ةضورفملاةالصلااو كرتدو بلا مهامهنع هقلا ىضر سايعْنبالاقتاوهشلاعامتاامأو لزالاوهرهظالا | ْ

 ةالصلا ران نأ ىلعنمآو بان نمالا هوة يمهضءب جتحاو بالا نمتخالا حاكن ولعت ساورها اوبرشو ظ ْ

 ىلع لم_ءلا ف طعنا اص ىلعو نضاو لاق ىلاعت هنال ل مغلاريغ ناعالا نأ فام. ان اهعأ أجحاو 82-8

 ْ نمهب وّدلاو ناءالاو هنود! نيب قرف ىلاغت هنانهنع "ىعكلا باج هيلع فوطعملاري_غفوظعللاو نامجالا ٌْ

 .نانعالا فطعنال فدعض باولا اذهوامهتبق رف ناو نامنالا نمتوكي حلالا لمعلا كلذكم ناعالا ||
 نارباغم امهو ىلاعت هن ابر ارق |ناعال او رَتلا ىلع مع ةن ودا نال امون ةرياغملا عوقو ىذتقي ةيوتلا ىلع 0

 1 لكنا(اهدحأ 1( اه وحر "”ىجل!ىفاورك ذوابغن ولن هتفص هده نم نا ىلاعت نيد عر وصلا هذهىفاذ ف 3

 ا امال «ىغلا ىلءعم دعب الوغب نمو 5 ءىمأس اناا دمحت اريخ قلي هند ' 6

 (اهئلاثو) مان“الا ةازانحم ىأامان"أ ىلي ىلاعت هلو ةكتىجلاءازج نولي ىأ !-غنو.تلب جاب: نا لاق (اييتاتو) | 1 1

 ىف ناكتاف برق نالوالان اهجولاو اهتيدو أ هنم ذيع ب مه ىف داو“ ىلا (اهعبارو) هنملا قيرطن عاب | 0

 ادهنا هناهسنمي مث دغالا ىف لوعملا هنالانمةةامدارملا نوكي نأ نم حرذمال وزاج كلذ ىعس# :عضوم هج

 ءانئتسالا (لوالا)تالاؤسانههو لظ مهمل الهنلامهلذ اذ اص لمعو نمآو بات نمامأو نأ ند مدددعولا ْ

 تقو لخ ديو هرفكن ع بان نمنال كل دك هالا سلو حلاصلا لمعلاو ناعالاو هب هولا نم ديال هنا ىلعلد |

 [|| ىف تامولانههف موصلا اذكو ةمج اوريغاضي أ ةكرلاوهالصلا! اهملع بحال هناف اضئاح ةأرا تناكوأ ةالضلا ْ
 ناباومحلاو حلاسلا لمعلا ىلع رجالا قوز يرق لعهسنعردصي هنا عمةاخلا لهأ ن مناكتقؤلا كلذ

 با ونا ناكول صيام اذهأش نواظبالو لوق(ىناثلا لاول )بلاغلا هنمدارملاوةردانةرودل هذه
 أ قاوصتساال هنا مكيه ذم نم م نكللظلال وضح لاحتسال لفلان لكلا ناكول هنال لمعلا ىلع |ةدهتسسم

 نحرلادعو ىلا ندعتانج) ىلاعتهلوق ه همكح لع ىرجأ ههشااملهنا باوملا دعولابالاهل معي دمعلل ||

 قلا ةنلاكاتام تعود :ركب اف م-هقزر مهلوامالسالا اوغا ان نوءمسال امنا مهدع و ناك هنا برغل يدان 0

 (اهدخ أ )رومأأب نما فصو ةنللا لش دي هنا بئاتلا ىفركذامل ىلاعت هلاملعا (امنقتن اكن مان دابع نمثزوف | ْ

 نانا لاس فالخ ىلع ماودلاباهفصوةماهالا ندعلاو بيغلادهدابعنسرلا دعو ىتلا ندعتانسهلوق |
 ةرضخ ىف فاد ءاهلاح ىتلاا مندا نا:كتسلفاه رظانمىفريغتالاهل احناذكلذاو مودئالىئلاام'دلا ىف |

 (امهدحأ) ناهج و همقف بغل امدل واما داش نءرلا دعوانا ىلاعت نيبو رول اورونل اروهظوق رولا | ظ

 دعو ذا اراانا (قافآ و١ اهنوده اشبال اهنع نونا مهو ةرمضاسريغ مهنع ةيئامت ىهواض دعو ىلاعت هنأ

 رهاظلا ىف هنو دمعب م_ملاف نقف املا فالكرسلا ىف هنو دبعي نيذلا ىأ بغل ادادابع نونوكي نيذدلل نجرلا

 ناكناو ىلا هت هنم دع دولا نا نيب ىل عت هنالىوقأ(لوتالا هحولاو ) لم ىبأ لوقوهورسلا ىف هنود.عنالو
 ل وعفم هنا لبقذامت مدل وق ناب سيول هايس الجنا ساعع ويب ”اكوهفبئاغرمأ»

 لان امو هللا تاصو دقن كلا لصوام. لك حاجزلا لاعتا هنود أي مس

 وهف تئاغعأب ناكنا زىلاعت هسنمدعولا نأ ناس انا مزتل هنا هلوقنمد وس اوي أدق
 زغللاوامالسالا اوغلاهيفنونءعسنال هلوق(اهنانثو )بواقلا فكلذرب ريرقت دارملاو لصاسو دهاشم هناك

 قعرعاطهسنتا هو ةمغالاهيف عمستال هلوق هريطظنو لوقلا نم ءركت اوهو حرطيو لد نا هلاتسام مالكل نم

 |وغللاب اورماذاو هلوق نس امو اهيف فيلكت ال تلارادلا هتعىلاعتهلثاهزنثمجوغالا بن بوسو
 1 ا
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 ١ أ تانيا تاو كاست وق صمقلارخآ ١ انهه»و هتداسع نع نوربك._.ال دنع نمو :ىتالل او حف

 ]| (ةنتحاواشي ده نعو ل-ئارساو ميهارباةءرذ نمو حو عمانلج نعو مدآةب رذ نم نيمدنلا نم مهيلع هللا
 ْ || امءاس الا نم هرك ذ مدغم نم دخاو لك ىلع ىتنأ ىلا عز هنا لعاب ادصس اور نحرلا تابآ مسييلع ىلتاذا

 0 | كئلواو هفصو مدقناماهريغو ةويشلاب ىأ مهيلع هلام عن نيذلا كلوا لاةفارخ مهعج متءانشا نم هصخخ

 1 | صخ من مدآةيرذ نم ممن وكف مسهمدب م سب رداى ارك زنا نمةروسلا فني روك دا ىلا ةراشا

 1 سب : رداوذح و عم ل نم نود مدآة يرد نم هنأب صم ىذلاو حون عم لج نم ةيرذ نم هنأب مهبضعب

 [|ا ودحون عم لح نمّدب رذنم مه نيذلاو رابخالا ف تنثام ىلع ون ىلع اةباسن اكسس دقف مال سل ا هيلع
 سنو ةعبو ناصساو لم اعحاو و يءاصالو نع 217 ءالسلا هيلغ هارت

 | تع تح ملا اور ة

 ١ | هللا بترف مالا ىلبق نم“ «ىسعو ىو ءاي ركزو نوراضو ىسو م مس»و بوعي ىال بت ارسم ادلو ئم مهب

 | استار لع كيس برت اذع ىلع, هرك د نيذلا مال. راما ام ا ناوجا ىلا عتو هناهس

 0 ده نم ممخأ نين مت ءاس'الا ءالؤه نم مهم دالوب ل اًظذلا ىف ديره مهلف مهلانعأب

 زر نجرلات انآ ميل ىلئت اذا لاق مث لاسر ال مهران هنالو مهل ىلا«: هلل اذي اددهل لزانملا هذا ودتخا

 0 اوغلب دق لعق معن عم مهن ىلا عت نيبقءاسنالا» ءال اوه ىلع ىامهملعىل<اك :وادصم

 ظ 1 | نم هيىلاعتهتنامهصخام هللاتانآ ادأ رماوافوخوارذحواعو واعوذ اكبو ادم نودع هقلاتانآ

 نالدعب ودو رافكلابلزملا باذعلارك ذا مقىتااّتان الان دارملال وبا لاقو مهملع ةلزملا سهلا
 هالك ىلع اج بح هفاوكس و هدنعاو ده نأ وأ كل ذريغىلارانااو ةنلسازك ذاسممف ىتا|تادال ريان
 ' هد نع دصسا نأ مصركشتلا 7 ةركفااذا كلذ لك نال بضرتلاو بيغرتلاو دمعولاو دءولا نمي امىلتت

 01 ا رو وص ذارملا مهضعي لافوةالصلا هنا دوصلا ىف مسهضمو لاقفاوفلشناو يكس نأو
 أ نيكي ذك دانا دنعاصومخع دوم ىذا رداطلاو عوشللاو عوضا دار ا لدقو هباندمعتام

 "0001 ذلحالال كلذ نؤاعنةدوص-لاءاود.عتدقاوناكف وانا تع مال متعود نآرةالةوالتلا دوك دارملا

 1 هرورخ لاح ىف نابنألا لاف عد .وعقو دعافو دومشو دهاش لم لان عجمجاكب ىف حاجرلا لاق هي الا فدوهدل |
 0 1 ذنحاس عجنا دح“نالأطخ أد ةفر دصم هنااكبىف لاف نمو دوما ني رد ةماوَرح دارملافادجاسن وكمال
 !١ حلا صنءواوك اينفاوكد (نافاو اون آر تااذولت "أ سو هيل عدلا ىل ههنا كوسر نعو هيلع ف وطعم اكو

 نافذا رقلاهذ_هحلاصاىللافمانملاف حلو هاع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نا رقلاتأرق لاه ىّرملا

 نانا ركخ :ىح دوماباولذتالف ناصس دن متأرقلذاام_متعدقا ىذر سابع ننا نعوءاكلا
 آلا لوسز نعد نز<هؤ ورقاف نز< لن نارقلا ل و هلع هللا ىلص هللآ لوسر نع وهبلق كلف كد [نيء كن

 لل ةنغدتىترت رهان نعوأهدراشلا عدلا مّرسالاءام: هيزيعتةرورغا ام لسو هل غدنن اقل

 31 م ليزعت هنآ | نقنافاهيقئلءاعةوال-تلادوصم قوعديءالعلا لاهو هللا ةم-ثخ نم ىكسي نمران الا ال

 8 ا نيراكتشملا نمتوك أناكيذوعأو ل دم نيكسملا كاوا ني دج سلا نم ىناعج امهللأ لاه ةدضسأ |

 ةدضساا هذ هدأ ارقناو كال نيعش اهلنا كلا نيك املائم ىناعج ا مهللا لاه ناهس دص- أرق ناو لن عأ نع

 اقاوتاع 3« نياك تانآةوالت دنع نيكاسلا كل ني دجاسلا نيدتهملا يلع منملا لدا نم ىاءجا مهللالاق

 ٍ نمآو بات نمالاامغن وقلي ف وفتأ ويشلا ا وعسأ رةالصلا ١ وعاضأ فاخ مه دعت نم فلفل ( لاعت

 حدملاثأغدب“ابنا الاءالؤه فصواملىلا عت هنا لعا (أن ًاسنواظال و هنا نولخ داع وأفاطاصل ع و

 ١ مالكلارهاظو فلخ مه دعب نء قت لاقف متم دضا ايوه نم مه ذهب رك د مهتقب راهن ى-أتلا فاشل اسفرت
 تب فلخ ر يذلا بةعىف لقت هبقعأ أذا هفلش لاقي مه دالوأ نمفلخ ءادنال اءالؤه دعب ن ةدارملانا

 1 هللا ف تيدا قورشلا نام ىف د .ءووريلت انام ىفدع وا ولاقت وكسلابفاخ رمشلا يةغىفو ماللا

 ددسلل ا ا فخ

1 

 تبو»ذ



 ع1
5550902 

 | ىراضتلا اولأسفم ماك ى هنود لهو لو لعمق ىلضد ع ةفصن ءم-منولأسي ةدملادوملا طهرأ

 مفثالثلاصخ ن نع ةماسلانحر لأ سدقو زا ذهواناكقءدخغ دولا تلاع ةنوفرعبال.مااوعزذ ظ
 ٍْ نقلا ىدنعو وكلا باصأ سفن ءهواساف وع اف ام نم نعتا دنع كرتخ ا ناف ّنونع هولتساف فرعي

 أ هنا# اشنا لقي لو كلذ هد مع نا مه دع وف بع فدكر د :كلذ نع هولآ فاوانخ لاك ح مران ءو

 هعدو نوكرسش ا لاقو ةديدش ةقشم كلذ هم ءقشفامولرمشع ةس:خ ل. قواموا نيد رأ هنع ىسولا سسحأف
: 

 تقةثاو ى :ءاس تح عت أ طنا ل_سو هاع هللا ىلص< ناكل مالسلا هملع ليربج لزتق هالقو هبر

 ! هده ىلاعت هللا لزنأف تسد اتسحاذاو تل زنتئعاذار ومأم دع كل وق وشاتنك ىنا لاق كسلا ش

 هل مهلوقب كلذاودك ؟مىهضلا ةروسودهللا» اشينأالا ادغكلذ لدعاف ىنائذلَناوقنالو هلوقلزئأوتيتالا ||
 اموةرخ الاوان دلاو أ اههتنب امو لمةّْملاو ىضاساتافوالا لك ىفانلريداوه ىأأ ًأانةلاموانديانيبام ] !

 ف رمد ىلاعت هللا ىلا لوك ودان رم نا ضرتلاوامهنامواضاموالا فتم هدتلا حالصا معي لاا ١

 كيررمأبالا لزننناسو هلوقإ- تمول لاقو هيف هماعدحال ضارتعاال هّتمكَسو هن داراو هّمئنشم ب سام 3

 اموالمة سم ةنملا ىف ىأ اني .ديانيبام كير سعأبالا ةنملا لْزَس امودآ رملاوةنلالعأل رس 1 1

 ماعهنالةنداعا كرت ف قاخ اممئشل اسست كبر ناك امونيتقولا نيبام ىأ كلذ نيباموان دلا ىف ناك امتانفاخ
 هلل لقد لوسرلا ةمطا# ىف ىلاعت هنم مالك ادت اان لير ناكامو لوقو 5 ذل قثمهنعبزعيال سغلا أ] ْ

 | ىضاقلا لاف هدبعأف امهنبأمو ضرال او تاوغملا نوره لن ؛ىأضرالاو تاوعملا بر هيل هترولسو هياعأ

 مو هيلعدقنا ىلسلوسرلا ىلا ةكمئالل ا لوزن لوتتلار ءاطنا (اهدحأ) هوو نهر رهاطال فلا ادهو |

 د_-اؤلة عام نمباطخ هنا.( اهنناثو) قلن لكلا لا < سالارهاطو كبر اب هلوتتل |
 ٍ برام: كير ناك اموهلؤ نم قاس ىفامنا (اهئلاثو) ةنلا ىف ضعءل موضعي ةيطاخم قملء الكل ذو ظ

 ْغ مهل "كف لو« ماع هنلا لص لوسرلا هب ف صوب الو فراك لاحالا قم انالام_ميامو ضرالاوتاوعسلا | |

 ىلا ءاعلزغتل نانو اطدا ل مدل قى-ومشلاه عزوف ا عا كير ناكسص امولورالاولاق

 ْ لعزل (امنهدحأ) ندعم ىلع لردتلا فانكلابحاس لاف (لزالاثصلا) تاج انه كلذل مم |
 يععو لزنأ ىععنوكيلزنو لزن عواطم هلا ماع لل دلاو قالطالا ىلع لوزتلا ىلع (ىناشلا و) لهما ظ
 ْ نمل تقو دعب قو نيداحالا ىفا اورتن ادارملاو لهم ىلع لوزنلاوه عضوملا اذه لثع قت اللاو عير دتلا | ْ

 اهوجوكِل ذنيبأمو انفلج اموال ديا نيبام لوقف اؤريكنصد )ع ىاثلاثعللا ( ىلاعت هلا ىمأنالا ظ

 ناكم نمو ةهج ىلا ةهج نم لّقتنن نا كلا الف هَمف نكئامو تاهملا نمانفلخاموانما قام هلاهدسأ) |
 نبدي نيام اهناثو)«يمأبالا ضرالاىااعسلا نم يلقنتت انا لفهتئيشموه م أبالا ناكمىلا |
 ة:اس نوع رأودو نيمدفتلا نيبام كل ذنيباموذ وةرخ الا لعأ ؟نم لقيام انفاس امو ايلا أ نب فاسأم ظ

 امواندودو لِيقام (اهعبادو) اهف نم ىتا!لاسلاو كِإْذ نمريغاموانرابعا نم ىذمام (اهثلاثو)

 ضرالاو ءامعسلا نيبامو انءاروىّتلا“ اهساواتلزئاذااشبإ ديأ نيد ىتبااضرالا (اهسماخو) ا انفدعب

 1 مدقت 1 رد ل ادم هنع بزعيالو ةمفاش هملع ىف ل ءوم لكب طمحما هنادوصقالاف تاريدنتل تلال ىلا

 كب رك ء دوام هلوقك كلاكرات ىأ امسن كبر ناك اموهلوق (كثااثلاثدلا) همكحو همن الا لعق ىلع

 هوقامأ لاناهميدووك هللا ”لرتنع كلذ كيلو هي هال عانتمالالا لوزنلا عانشم ا ناك ام ىأ ىلة امو |

 هن نمد يالذا ناسسسنلا هلعزومجحال عجأاهلابننوكين ءنأ دارملاف امسمتءامو ضرالاو تاوعسلا برأ

 1 ديعلا لءف نا ىلع . الاد يبانياصا تجاوامهيف فرصتي نوفو امف مالا لطبالاو لاح دهدالاس اهكسم | أ

 امنت ل صح ئنلكل ترهنا ىلعةلادذن "الو صرالانوءاممسلا نيب لضاحدبعلا لف نال ىلاعتهننا قل :
 رع فو نحمد سريش نوكي ناز ووهو كدر نم لدي ضال اوتاو ٍءسأا نر ف |تحاض لاه

 ا ا ا نأ ره هتدابعاريطصاو هدسبعاف ضرالاو تاوهبلا |
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 | ىفتينالمكسلع مالس مكلانعا م كلوانلانعأ كرو ءاوغللا اوعمساذاوامارك اوه
 ًالأوغللا سنج نم رسل مالا تاوهوالاكسشا هسفنا (لوالا ( نام هيففامالثنالا هلوقامأ نيلهانلسا“

 ءاعالاوهمالسلا عمنا  (اهدخأ) هوجونمهع باوطاووغالانغ مالسلا تشان قكل
 نم همفامالوأ تيدا لوضفووغلل ا باد نمهرهاط ناكف اعدلا اًذهلا مري ةجاحال ةنلسا لخأو ةمالسلاب

 الش نما هنؤكينأ (اهئلاند) عطقنملا» انئمسالا ىبع كلذ ل. نا .( امانو) مارك الا ةدئاف

 : رعاشا|لوق

 بناكلا عارقنملولف نب * :مهفومسناربغمب.ت بدعالو
 ةكتالملا ميلستنموأ ضعءد ىلع مدهضع مال-سنم نوكي نأ لمت < مالسل كلذ نا (ىناشاا ثخأا)

 ىبتع ممن متريصاغمكتلع مالس باب لك نم مويلع نول ديةدكدثالملاو ىلا عت لاق ام ىلعىلاعت هنا ميل: نموأ
 نالاوسهبفوامشعو ةر كباهيف مهةزر مهلو ىلا-عت هلوق (اهعبارو ( مي ربزنمالؤق مالسهلؤقورادلا

 ةرك :موملاقزرلالوصوو ةمظء سم لا وأب ةدلسا نفصو تان" الاهده نمدوصقةملانا )ل الا لاؤسلا)

 تغرناىلانءتهتنادارأ ندسالا لاه (لزالا) نيهجو نم باوماو ةمظ»>لار ومال ا ن نمسل امشعو

 دعبل ةداع تناكىتلا ررملا سلو هضفلاو تهذلا نمزواسار كم ةكلذلواندلأ ف هوبحاامموق لك

 | ناب ل *الو نملا ف برعلا فارعثا ةداع نم تناكو ةرسسالا ىلعة يرو رضملا لاخلا ىه ىثلا:كئارالاو
 احامصن الف دنعانا لوة:اكفزرلاماوددارملانا (ىاشلا) : كلذيمهدعوفءاشعل اوءا دغلا نم برعل اىلا

 اسما نو راال ىلاعت لاه (ىناثااَلاَو سلا) نيمولعملا نيتق ولادصةتالو ماودلادب رتامشعوةركب وءاسمو

 دو>ودنعالان ا دس وال ”ىشعلاوةركمل اوءاسمالو كبرت د_فثعحامصال مالكا هماعلاهو اريرهمزالو

 أ ةودغ هنا ف سلنأالا ىثعلاو ةادغلار ا دةمدنءنولكصأي مهمادارملا (باوملاو) ءاسملاو حايصلا
 ىتثعااوذادغااربداقم ارب ورعب ةم الع مودلار دل لدءج ىلاعت هنا ل قام لمذعو ابق لماال ذا ان ثعو
 || ةنطا كت هلوق(اهماخو) ”ىثعلا وةادغلا ىف ةدانعلا ترحاكا واش ىت«مهق زر مهل دارملان وكننأ لمتحتو

 ||| ةنلانال تصام !ةراشالا هذه ةنلاكإ:هلوق ( لوالا) ثاسحا همفو امق:ناكنمانداسع نمثرونىئاا

 لام ثراولا ىلع ق ناك ةنحا هلع ق بن ىأ ةراعتساثرون(لوالا)اغوجو ثروت فاورك د (اسمناناو) ةسامت | ٠
 اذه لعبت مميراوقنانيذاااندابعىلا هل تناكل عاطأول نم لزانملا كل: لقئنانادارملانا (ىناثاا) ثروملا

 ة.قاناتارعو مهلابعأ تضةنادقو ةماسشلامونمهبر نولي ءامشتالانا (ثااشاا) نسا هلاهاثراىلقنلا ||
 ىنعم (اهعبارو) ىف ذولا نملاملا ثراولاث رباك مهاوم اود:نم مم رواد ةزللا مهلخ دا اذاف ةنلسا ىشو

 ةنللانا ىلع ةلال ده ىذاقا لاه تاجا ولا كرت 7َقنا و هتداع لءجو همص اعم ءاشتابْك ست نماسةتنأك نه

 1 قتلاّنأ ىلع ل دن , الاب اواو كادي مموب الر كلل كترملا قسافلاو امق:ءناك نماسولو خدي صن

 '0| هلع دص نمور نكلا نعوم: ملل نع امئاسن ا ءاياش أل ىدااريغنا ىلعتلإل داريف سلو اهلخ دب

 7 ناك ااورتكلا نع قحلاان اوق موهفم نمزج ىنملانال قدم هنا اءقدصدقفر ةهكلا نعق*ههنأ

 لخ دي ةريبكلا بح اص نا ىلع دن انهن 1 ا ملا ا

 نيبامو ها امو ا دبا نمد ام هأ كير سه ابالا لزتس' امو ىلاءهلوق « اهل ديال نا ىلع لدم نأ ن هىلوأ ةنحلا

 ناللعا اب موسسه و وااو 1: مجمل اموكلذ

 صابالالزنتنامو هلوقو هللا مالك مدن نكن مان دامع نم ثروت ىتأ| ةذلسا كل: هلوقناوهو الاكشاتب الاىف

 ةرهاطمب رقلا تناك اذاهنا باوحلاو ل_هدفريغ نمد قام ىلعأ دن له فامعزاج كف هقئازتغ مالك مر

 مالكمكبرو ىردتلا ناوهلوقودقلا مالكوه نوكسف نك 4 لوةباسنافا م أ ىضقاذا هناصس وق نأ كة

 ةعاخ بال! و نص أبال | لزنحامو قاعتهلوقرهاظنال_ءاورخ ٠ الا ىلع فوطعم امه دحأو هلل ارمغ

 ةدس_ج تذعداثرقنا ىورام همس ف لمتعو لورا ىلعزؤلرت نيذلا هك الاانالا ا ال كل دو دحاول



 هااو رج يبخم اة

 ّناىلا.عت لاق: اوغلا نمابواغ تع ىأ تعاش اة ةاطلا َهَفوَدَق ةقرفك هلءف ىهو ةعيشلابدازملاواستع | :

' 3 

 نادم لذا ص يصختلا الب اذعلا: كد نمل زشلا اذه ةدئافف دش دباذعنا رعبا درعة أو اوتعاإا

 ىو

 : ١ رفاك لكن رق مهووغتانيذلا ئيط اهثثلا نم مه 7 د ىو عم غب

 .[| مهلاخدالبقنوكيراضحالا اذهواشج ممهج لوح مهيزيضختا هلو (اهين انن) ديو
ْ ١ 

 ل دو ةيوس تيكا ىلع يت 3 ا ع هلام م مه-
١| 

 اراظتتسالا نم كلذ فال بكر رىل_ءنوناحني ةلولملان هو تابلاطملا فقاوميف ساننلاناةداعلا اير /

 لك.الاماعاذه ناك اذاو مهاجر أ ىلع مامقلا'هعم نوقطبال ىذا امال اةدثنممهم_هدياموأ قلقلاو

 ىلءفقوملا فرو ذا تقو ىلاريشملا تقونم نونوكي مهما دارملالعلانلةرافكلا لذ ديزنه ىلع لدبي فرك

 ٍ ْ نجرلا ىلع 3س أ مهيأ ةعيش لك نم نعزتنل مث هلوق (اهئااد) مهقح ف لذلا دينه بجو كلذوة لاهل اهذه |

 ضععبلا نم ضءءلازيعمت اشج م مج لوحالو أ ممرض < ىلاعت هنإدار ماو اعيش اوناكو مههنييداوقإ .

 باّدعقوذنؤكب نأ بح لضم ا لابضلا باد عنال مظعا بادعب صخ هرفك ىفادرتم#ه دش

 لطا.لا ىف همسشلا دروي نم باذع سالو داقملا با ذعكريجتيو در نمبادعسلو هريسغل است ل ضيع ١

 َتاذعلا قوفاءاذع مهن دز هتلا ليس نعاودصو اورفكنيذلا ىلاعت لاف هلفغلا عممب ى دعي نبا ذعك

 تدشأ ناك نم ةقرذيلك نم عنب هنا ىلا عننيمق مهلاقتا عم ءالاقناو مهلاقثا ن نامصلو امو نودي راكي |

 باذدعلا ىف مولا كارت رتشا عمال ىلوأ,ل اةيالو املس اهب ىلو أ م منيذلاب لعان هنل م موعبج ف لاق كلذلف |||

 دثأ مهم ميف لاقي نبذل نعزتنل هرب دعته ا تحخملا ىلع عفت يح هنا للخنا نعف مهأبار ءاىفاوفاتخاو |[

 ار التعتيم ىمَىقلا هله اردص طوقسل مضلا ىلع بم هنا ىل-« هيوبدسو [ 1

 (اتح اف نملاظلار دواوقنانيذلا حن ماضقماقح كير ىلع ناك اهدراوالا مكمن او) ىلاعت لوقا

 ةوقن هزأ نيس لو لاك م نيطايسشلاو ممرشعتل كيروق لبق نم لاهل ىلاعت هنا ل_عاو

 ْ مع ىككحفرافكل 1نمهركذ مدت نمدا راامهضعد لا هاو ةادخاو مه ىبعباهدراوالا مكس ناو ||

 رومأ هءلعل ديو رانلا اودربن اني .ؤمالزوال هنااولات ةهفاشملا باطش بطاخ مة سفلاةياك الوأ

 | هاب فصواالامتعدعمملاو نو دعس اهنعْك كل للا وق (اهدحأ) ١
 1 مم ودل وق(اهل لاَ دو اهسيسحا وعمل محهجاو دروولواهسسح ن روهعسد ال هل اوق(كاتلاو).ا اهدراو|

 صخب ماه دراوال ا مكنم ناو ىلا عتال وةارفاكو نمؤم لك ىنماع هنا نورك أل لاو نونمآد كمون ع زفأ|

 . 0 !نمنيدراولا نم ىأ اوق:انيذلا ىفن مهلوق هملع لديو لوتالا باطلا لاخم أ دتبم باطلا اذفو|

 ١ 'ىل_عءةلاد ةيورملارامخالاو نودراو لكلاوال امش اهف نيملا ظلارذنو اونا نيذلا ىفن لاقي نآزوحالو

 ( وهواهلود- اوريصينأو مه نمؤدلا دورولا مهذءدلاةفدورولاريسة:ىاوفاتخاءالؤد لولا اذه

 كلدنا مولعمو مهدراواولسر اف ىلاهت لوب برقل هي داري دةدورولا نا ىلءاوصتحاو ةمساسحا عضوم ئ

 لاقيوبرقلاهيداراونوقسسانلان :رم ةمأ هءلعدجو نيدمءام دروا و ىلاعتلافو* ١ لخدام دراولا

 ىلع نأك مم هج لوح نورمذ< سنالاو نا ناتي الا نعم اذه ىلعف اولخ دن ناوةدابلا"هلئاقلا تدرو
 أ نم دارا او هوت هج نءاوقتا يذلا دعت ىأ ىتن مث دمعولا مكحي هنماءورقمامجاو ىأ انضةما> كير
 رانا لش ديال لال -.و يلع هقلا لص هلا ىورام لوقا اذه دك ٌوبامتونودعبماهنعتاناو اه وق

 ىنن مق مالسا هلع لااقفاهدزاوالام كتم ناو لون هللا سل ةدفح تااةف ةسب داو ادب دمثدحأ

 أوم دورولا نا(اشلا لوقلازامزال ة صفح لاؤسناكلا ل وخذلا نعةراسعدورولا ناكولو اوقنانيذلا
 2 أ مه باح هقلانودنمنودبعتامو مكنأ ىلاعتهلوقن (ةنا ًالاامأ) رجاوي , الاهملع ل ديو لوخدلا

 ْ || ةعيملاو نو دعيم اهنع كلو أ ىلا.هتدل وق هلع ل ديو دور وملادرولا سئيورانلا م درواف لاق نودراواسهل !
 5 : 4 ار 141 ظ ُ ل لللللللل ل  سسما

 كك
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 لاق لب هن دامع ىلءربطص او لقب لل لبق نافةدابعلا نمهصعاصفو غالءالاوءادإلا فف.ءلاكتل ا قاشم
 دروهامق هل تيا ىأك نر قلريطص | براعملا كلة ىف نرّثلاةلز مب تاعج ةدابعلنالانلق هند ابل ريطصاو 5

 ]| ءاقلازنم كردص شالو نهمال واسهل تدناق قاشم ودنادش كاع درو: ةدابعل|نأ ىعملاو هنادش نم كلع ْ

 اممم هلت له ىلاعت هلوقامأ كب نيكرمشملا ةناعمو ةدم كنع ىحولا سايح ا نع طبلاغالا كمل بالا لهأ ظ

 هاوسدح كلذ ىلعر دال هناف انهريغو لقعلاو ةأسلاو ماسالا قلخ هواه ءورفو منلا لوص ًاب امعم

 ىعسال اهنهنء هللا ىذر سامع نب ١ نعو هاوسء وش ىل_ءهنلا ظفلاوةلطأ اخ نثولا ىل_ءهلالا ظفل نويتاظي
 ريعاج وك قلطانلا ىلع ةمعستلا نال لطابلانوذ ملا ىلع همس أنهم ندلعت له (ىناشل 0 5 رع نج لاب

 تماماذث 5 ناسنال لوو لا ةفرمشملا ىركذم لوقىلاعتهننا كح اذسهلف دقن ةدارعلاب لاغتشالا

 (امهدحأ) نيوحون اسال !ىاورك ذوداعمتسال اوراكنالا هجو ىلع كل ذاولاهامناو امح جرخأ فوسأ د

 مهعيج ىلا اعدانسا من ماسه سددج نم وهات هدو> وم تناك املةلاسقملا هدهنا )ل اوال 0 نيهحو

 ءادشادوجومداع.تسالا اذهنا (ىناثلاو) مهتملجر لتاقلا اماوانالفاواتقنالف وثبلاقاك
 تماق ىتلا ةعطاسقلا|ةملال دلام عمطل | ضخ ىلع نبل داعمة سال كلذ كرت مهضه:نأ ال ا دح أ لكس عبط ىف
 نب ىأوه لو ل هجونأودل_.ةفنيعم صخش نا فالاددار انا (فاشلا ) هيلوقا| ةحص ىلع
 هلوقي ثعبلا ةعص ىلع هلال دلا ماه ىلاعت هنن انا مْثعبلا مدعب نيل ئاًقلار اذحححل !سنج دارملا ل قو فلخ

 اداعو صاع نب اواعفانالا ديد تل ارك ذب ىلع مهلكءارقلاو اشكي لو لمخن م هانتلخ امنا نا سنال ارك ذي الوأ
 ضرغهلاذادارملا ىلا برق وهفرك ذي الوأ ىرقاذاو لق نمءانةلخانانانالارك د الوأ ىأ اود دق
 قد الملا لك عقجاولءاذعلا ضعب لاق اناث داي ن ازئاجفئ نمال لبق نم قل اذا هنا فرظنل اوركقتلا
 دابغالا نمنودأ اينان ةداعالا ناك سال ااهلع اور دق راسخ الا اده ىلءثعلا قةحد ارباىلع

 هلعنوه ا وعود. قلدنا ًاد.ىذلاوهوهلوقو ةّرل وأ اها ثنا ىذلا اهيمحت لق هلوق هريظنوالوأ
 رهاوج عوج نعةرامعناسنالا نال فرعضوهو ئد سل مو دعملا نا ىلع الا هذهبانباصصأ محاو
 ءازجالا كلن مد_او لك نا تلق نكلو امس ناكسحام عومما اذبهو ض ارعااهب تءاع ةفل أَم
 نم هلعدقامب لعلاوهركذلا نا عمرك ذااىنابنالا ىلا عتمه أ ف بك ل.ةنافادوجوب هنوك ل بق ناكام
 ىرئاذاامأ ديدشتلابناننالا ركذيالوأ ئرقاذاصوصخ ملءيفركفب الوأ دارملا.:لقو مسام ال2 م لبق
 اح راص متابندلا يفامح نكي ل هناا هيد أ لكنال هسف: لاح نم كلذ لعيالوأ د ارملاف تفذعلاب ركذي الوأ
 نيطابشلاو مرسل كيروذهلوق (اهدحأ) هوجو نم ديدهتلانهفدر لما دل اء بولطمل ارقام هنادعس هن مث
 ىلاعتدتت |ماسقا فنا (ىناتلاو) نيقلاهربضنا هتك أَ ةيراس ةداعلا نا (امهدحأ) ناسعأ سسقلا ةدئافو
 هامسلا ناس نم عفراكمنم عفرو ملسو هلع هنا ىلص هنأشل ميسفت لبو هملع هلل ىلص هلوسر م ىلا اضم همان
 نوكتنأو فطءالنوكنت نأ زو<نطاشلاوفواولاو قلهناضرالاو٠اهتسل بروف وكف ضرالاو

1 

 [|نم باوحلا اناق لولا اذه مصي ىن.ك_ة كل ذب نيل ءاهريسغ مهلك ية ناف ءرمسأب سنملا دارملا نوكي نأ

 | ||[  نموةدايفلا ىهو يظعتلا ةءاغب همظعتنأ بجو ماعنإلاة باغي كيلع من أ دقودناكتصاذاف هناصس
 | [ اوناكتاومهلا (لوالا) نيفجونمكلذاوشبو هما فكي رمش هل نسل هناحسمنا دارا لامن مسانلا |||

 ١ || تتاماذتاناسنالالوقيو) ىلامتهوق ه لعاهتناوباوصلاوعلّالا لوقلاو سمت الك ام تعم
 " ||| نيطامشا اومهنرمشعأ كءروف ام كيلو لمق نم هان ةلشان نا فالار كس ديالوأ ام حرت فوسلا

 1 اهبىلو أ مه نيذلانلعا نحل ماسسءنجرلا يلع دسأ مهم هع لكن م نعزخنل مث اشج مه لوح مه رضخل مث

 "7" || ةعفامالت ادايعلاهذ_هلافو لأسالئا سن" اكسف اهلُع ةرياصملاوةدابعلانسعأاملىلاعت هناء ( الع
 || نارهظ ىت-رشمل ا, لولا ىلع تلال دلاركسص دنم ٌددالف مواهركن أ دقف ةرخ الا ىفام او استدل ىفاهيف

 | || هثوكوه برقالاو هل ىهسال هنااملعةرباصملاهسهال اوّةدايعلابسهالا ةلعل عبس ىلاسعت هنا ىلع لدي رهاظلا



 ةه+ نماجأمهباوحو ىلع ل دياتضم+ ءاق> كير ىلعناك هلوق نا ل اقفالقع اعلا نحو أن د ءتحاوريمالا |

 || دعونا باز بطاواجاو ىهتنالرادخالا دّرعك تيثىذلاو بوجولل ىل_ عة لكن الراب الاودسعولا |
 | ئرناملاظلارذنواوقن١نيذلا فن مث هلوقامأ بجاولا ىو رجب هملا فالتا قرطت لاصتساا ل ىلاستهقئا
 | تاني لاجلامقا الد صولا [داوف ل لادا الا ىضانلا لاق لءاق مسيرلاملعىبنيو ىبنتو فن | أ

 | نئفدملا | ادنغئمئاىلاعت نين امقتمنوكيأل نساشتلاو نوقنلا مهووبنينمةفص ني نانو دري لكلا ا

 ملاال لوم لوم كلرمشلا قنا ئذلاوه املا س اسع نبا لاف دب رانا ىف قد قساسفا انا تنشف تتفاشعاهذم هدد أ

 ] دس رتقاو مآ متالكلل ذو هدا لسا دلا دهشي ىذلا قا وه سابع نسا هلا ىذا أريعاو مقالا
 ال قع نم ءزتس تملا نال قسم هنا هلع قدص كولا ن نعوم هناهبلعق دص نموْملرمشلا نع قم هنا لاق نأ |

 ١ بجو كلذ تيثا ذاو قدم ةزيبكل !بحايصن | تدئذ درغملا ةيلغقدص بكرملا هلع قدص نموألر لا عرع [

 ىوقأ نمالسلدانهو مهو ىتلاةي الاهذابه ثر اصفاو قنا نيذلا ضن مهلوق مومسغلرانلا نم نأ
 ||| نمنيفاكتحالا نمنالوةي نملوقداسف ىلعاضب أ هي:إلا لدتو ىضانقلا لاق مهل وقداسف ىلع ل

 ا .اهفسلواوقتانيذااىب مني ىلابعت هنا ىلع ل دن ب الا نال فدعض اذه الق رانلاىفالو هنا نونا

 أ ةنلاقنوؤك نم نقم! نا ىعل دنا هد الا نكسلو كلذ ىلع ل دئامن !بق مث ةنملا ىلا مهني هنا ىلع لدنام ظ

 أ هتسعمو «تءاطتودسا ىذااوهونيمسقلا نع رام ثلا ماهم قرشا دوتيلو
 ظ مده وسءوش لطيبانمناق لطب نا مسقلاذهفاب_صاعالواعبطمال قسف ىرخالاد امهم ةدحاو لك طّةسنف
 ا نملاظا ارذنوهلوقب دمع 2 ةفزمملا نمو هاعّد ىذا ارصخلا ىلع تلا دب ..الا هذه نوكنالفتنكالا
 ' مومعلا غيصب كما ىلع مالكلاو مومعلا دمفيف فير «تلا فرس هيلع ل د عجبا زيا فلو ايش اسيبأ

 لئلد اثج اهبفنيملاظا اردن هلوقفاثكلا باص لاه اشحهلوقامأ باجل اذه ىفةريثكارا ام مدقتدق |
 ةريكلا قو مما دعب ةنملا ىلا: رذكلا ن وقرا نيمو |ناواهمااود وللا دورولاب دارملا نا ىلع | 1

 |[ ريخ نقي رفلا ىأاونما ديدالاورفك نيذلا لاف تانانت "اب !مهمللع ىلا اذاو) ىلا عت هلوق « نيثاج ممناكمىف| 1

 مقتام ىلء ديعولاب هعسأ ثعبلنيركمما رسيرق كرش م ىلع هلا ماق امل ىلاعت هلامءا(ايدن نس أ وامام | ْ ٌْ ١

 .ايئدلا فم كلاح ناكل لطاسبل ا ىلء او قلسا ىلع من منك ولاؤلاةذ مالكي هقلا ةحاوضراع ملا مهنعمركذ ١]
 أ نيضرعملاءءادعاو لذلاو باذعلا ىف نيلصخلا هءاملوأ عقول نا هيقمليال يكل !نالانلا»نمبظاونيسحا || |

 ١ نينمؤملاو»العتسالاو ةحارلاو ةمعن!ا ىف اوناكرافكلا نا سس كلاب رعالا ناكل ةاراوزملا ف هتمدش نع ْ

 هنابلا ادهىفمهتهش لصاح اذه نينمواا عم سل قا نا ىلع لد لذلاو فوحلا فتق تقولا كلذ ىفاوفاكأ
 | نوسطتيو نونهديو مهروعشنواج را وناكْما ىوربو همل انو ةيناماريخ ناكسحول ىلاسعت هلوق هريظتو |

 | (لوآلا) تان زي مهمدفا لعمر امانا ية ىلنير اقف هنوعدي م ةرخافلا ةثيزلابن ونعيد

 ,تاههباشتم وأ ت اكس أمأ ىف اعملا تانيبم ظافالا تالت مان ا(اهدحأ ًالاهوجو لمت تانيانتايآهلوق |
 اوردقا اهب ىدصزاعالا تا رهاظاما(اهيناثثو) العفو الوقل اوسرلانيسني وأ تاك اينايبلا اهعمسدق | د

 لاؤساهلع هحرّسبالةدضاوةر ماطلت الدىأ تاب تانآ اهنوكيدار ا (اهئلانو) اهتضراعم ىلعأ ْ

 | ثصلا)أش كيلو رق نمءانقاخان |ناسنالاركذيالوأ وأ ريشملا ةد تايثا ىف ىلامعتهلوق ثم ضارتعا الو |
 دازااو ءاسقلا عضوم وهو تفل اءنوقاسملاو لزتملاو ةماقالا عضوموهو مضلاباماسةمريثك ا ًارت(ىناشلا | |
 لاو زكنملا مكيدان فنوأ انوهلوقهئموةندنالا ع4 اودانو ىدن لاقي سلما ىدنلاو عضوملاو ناكملا| ْ

 معموقلا عمت تناكو ةكع ةودنلارادهثمو سلتا ىفم_معججاذا مس هودناموَعلا تودن لاشي وءهيدانعدنلف |

 اولا اذهريرقتو (امثرواثان ا نسح أ معن رق نم مهلبقأكلهأ كو )هل وقب ةهيشلا هذه نع ىلاعتةلنا باجأ |

 | تاسناللانندلا من لودح لدولف م هداأو ىلاعت هللا م كله دق ندا كبس كس 01

 ٍ دس االثا هيلع بجوواسنال قاسم لا لس والا هقابيح ف بج ناسا ل
 1 هاوعسس جحر عسل

 هدمت هادا يحرس



 ؟ 4
 امس سببا ج>ج> بي ب )ل١لٌُشس س2 ح -سس : م ل مل ممم هيي سس سس لسلام اح سس د سل 03

 | .[/ هوقميلعل يداهنعمهدعبيىاعت هنا عرانلا ىفاوتاكو لل محامتا اذهذاببرقئاكل دمعبتلاالوا ىذلاوه |
 / | راسشلافنوقيباسغا مهوهودرو ىذلا عض وما كا ذ ف نوةءي ممن !ىلع لديادهو اش اهيفنيملاطل ار ديو ىلا بعت |

 َ الرين لو دؤرولا نع هتلاربخ أ لاه ةساور نب هتلادعنأو هن(ربخ | امأو) راثلا اول ددةاونوكينأوتبالف |

 || | ةححاور باها لعل ديت ذغاوشنا نيالا ينن مايه د بام ارق ةشاورنبااب مالسلاهيلغلا تفرد |
 ١ ]| ةياالاذسه نع لكس هنارباس نعو كلذ ىف هماءركت اس ملسو هباع هللا لص”ىنلاو لوخدلا دورولا نمم-هف |
 ْ ىعنوكتفاهاشدالارحافالو رب قيسال ل وخدلادورولا لوي لبتسو هلع هّلبا ىلص هنن ال وسر تعج“ لاسقف |

 ا (لوالا) نيل اوقىلعا وغلتخ ا لوقلا ادم نولئاقا ا اوابهد رب نما صض سانا نا ئحامالسوادرب نموا |

 ١ ]| هللاّتالكاذو رورسلاو ةطيغلا عملو ةبلاررمضو فوري_غنمرانلان واخ دينوئممانولوةن نيذلا |
 ظ 0 نزلاو متاالاصيا وففءكتلاو ادالءازيلسأ رادةرخ الانالوربك الاعزفلا مهم عال ما مسمنعربشأ ىلابعت ْ 'ٍ

 7 الربقلا فريش ةكتالملا نأ .ملسو هملع ها لم هقلا لوسر نع هياورلا تمحي هالو فءاكتلارادفزوكاسمنا |
 ١ | نوع ف كف شاملا لاف لوقلا كلذكو هلعئو ةنلسا ىف هلاكم ىريىت-ةنحلاب باوثلالهأ نم ناك نم |
 1| نمممنوكنولعتالممالرانلا لهآ ىف لاوسالا هذهرثؤناغاو مهيمأ ف نوكاسث مهوةءامقلا اودربنأ |

 11| عنتمال مه ةاسسملا ةمشنلا مهشمو لاقفرا تل اررض مهنع عقدت فكنا فاو قلتش ا عٍباقعلاو رانا لهأ |
 عننم ل كالذكتاكاذاو هج ثاكرد ىلا اه كاد ىلا عضاوملانمنوكيو همضرانالاماهلالش ىف نوكمنأ |
 ١ 1| طسسو فنوركيرافكلاو راشلا نعةملاكنا عضاوأ اك :فنونوكينونمؤمل اف محو ىف لكلا لخدينا |

 ١١ | امس دتتا ىشر سابعبا لاق مهريغبراهنتو نونمؤملااهريمفراشلا دمع اعتهتتانا (اهيناثو) رانلا
 | ]| ةنطا له لخ داذا لاقت لسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر لس هنا هللا دمع نيرباج نعو ةلاهأ ان "اك انوذ رز
 ١ ]نا (اهتلاثو) ةدماخ هواه وت درو دقم-هل لاق.ةرانلا درت نان انيران دعو سبل ضعبل مهضء» لاق ةنملا

 ١ 3١ ءازرسالاو ةيدؤم ةقرحم ملع هللااهلعجم راسفكلا نا ديال ةقصالالاءازنبالاف اهعبطن تساراشل اةرارخ
 ' ا]) دحاؤلازوكلا نأ اكو مالسلا ءلع هاربا وح ىفاكمملعامالسو درب هللا اهلعتم نينمؤملانادبال ةقصالم ا

 0| د نم ديال هنالعاو انذعءامرعصي ناكف ىلثا رسالا هنرمثيو ام درعصي ناكسف ىطمقأ ا ةيرمشب ناك« اس ا نم |

 "|| نيئمؤملا ىلع نكي ملاذا لق نافنيمقاعملا عمرانلا ىف اوف وكي تح باعلان باكو لا دكت الملا ىف هوجولا هذه
 . ]| ارورسمهديزنام كلذ نا (اهدحأ) .هوجو هضانلق لوخدلا كل ذىف:دئافلا قرانا! مهاوش دى باَذع

 5 مهْؤادعأ مهنيذل نيمو توري ثدح رانا لهأ ىلعمء ديم هفنا (اهتاثو) هنمصالا !اولعاذا ْ

 نينمؤملا دنع ممصضفرهظت ثدح نمرانلا لهأ ىلع مغدي نم هبفنا (اهثاو) اهيفنو.ةسي مغواهنم نو هاذي
 اوناكاذ[نينمْؤملانا (اهعدارو) هيلا نوتفتلياوناك ا فرانلا نم مهفوخي ناكيمد:ءوءاسلوالا دنعو لو

 ١ مم وذواول اكن ينمؤملا نا (اهسماخ و)ني:مومألا ارورسو راغفكللا ع كل ذدازفم-م :وتكييزاثلا ىف مهعم

 |١ اورهظ أ مهعم مهب اول دا ذاف لئالدلا كال: نولمقي ا واكف لتالدلا ةحص م ملع نوعقيورشنلاو رمشحلا 0
 ظ كاذاو دهاشا ذاممنا (اهسداس ر)نيبذاكا واكرشنااو رحاب نييذكملاناوا رلاف امد نيقداصا وناكمملا مهل

 ىلاامأف 5 ءاسشالا نيبقتاه دضرو ع رعاشلا لافاك ةنجلا يعني مهذادتلا دب زاسسلل ذراص باذعلا

 || نعد ارم افاضيأو مهج ف لوخددلا ىل_ءلدي امدحأ هناانم دف نو دغساهنع كئاوأ ىلاعت ةوةئاوكست
 اهنمنيقاللا جورخ مئرانإلا لو دة سفك امخ الان تن لله لق ناف اهدس> نوعمسن اللوق ذكو امم اذع
 ىلاعتءاوفاضيأ هلع ل ديو ضرالا تناكثمحوأ ضرالا يف نوكتة يسال نارامخالابتثانإق نما ىلا ظ

 ١ | نوكح ةيسامملا عضوم ىنؤءامعسلا ىف ةناساو ضرالا نم ةري رقممه+و ضرالاربغضرالا لد مو
 ظ هوقامأ يرانا لهأ عدو ميمي ةنملا لهأ هلا عذري موج ىلا عضوللا كل ذنس نول ديف حابةجالا |
 ْ برضو هنلا قاخ مهاودك مخ أن مودحلا ىعسف هبجو أ اذا مالا حر دصم مناف امضةماسةج كبر ىلعناك |
١ 

 : د رمال
” 2 



 ١ || ١  1قامت ةوكو ادم ا لل !

  1بتكن سالك ا دهعنورلا دنعدختامأ بيغلا علطأ !داووالامنيتو الّلاهو اننتاب ان هرفك ىذلا تيأرخأ)

  | 3ىل_عالو أ لئال دلارك ذاملىلاعتهنالسعا (ادرفاشتأب ولوقبام هنرنو ادم باذعلا نم4ة غو لوقيام /

4 

 اع + ةءفوُس هبادهني دمهم ا ديرو كلا كل دي هنال ذم لالضلا لالض فدي اير يأ ديربو ادم نمسرلا هلّدع هلالضلا ىف

 اهاوث كير دنءربخ تاماصل تابقايلاو لاقف ةبقاعل اىف عفن ىذا اوه نوددهملا هنلعا منان , ىلاعت هنا
 هانم لدلق عق:نولاضلا هلع ىدلاو هان مري ميظع عفن هبّقعب هانم لملةررض نو دتوملا هملعام نال ذو ١

 ١ 0 اوعىتااةمشلا طقسن قيرطلا اذمو فو لوالانا ةرو رضاه لعب دحأ لكو ءانتسمريغ ماكر رض همقعت |
 ةقاناهامس ةحلاصلا لامعالاوناعالااهن انو قمح ا لاقذتاحلاصلا تقابل اءدارملا ىف اوفاتشاواهلع |

 وعلا وثمظءأوهاماورك دمولعلو تادابعلا ضعداهم دارملا لاق نم مهتءو لط..الو مودياهءذننال ْ
 تاذللسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلج لاق ادردلا ىلأ نع ىورو جينسنل ارك ذم_هضعب وتاولصا ارك ذ ظ ْ

 .اطحاياطللا طح هللا ناكسوريك اهنياو هلاالا هلاال ل وقنا /لاقؤن هنع قرولا لازافاسيإبا دوعذخأو موي ٠

 تاهلاصلا تانقابلا نهنونا»إ وكن لاح نأ ىلا .ةءادردلاامأ ان نهذخ عب را: رد دأ امذه قرو طك | ْ

 | ىفابسح لهاج ىآراذا تح نمرة الر اللا ا 0

 عطقم ال وايبا ول مو ديث مدح نم بالامل اتايقاسإلا هنضراغا قامت هنال ىلوأ لوالا ل اومااونون 1

 ارظن ةحلا ص ةمق ا اهرسأي ىههفماودلا ىف دكر خس ىههف ةضعبلا نمار اوثصقن' ناكتاو تادابعل ان
 الا رخاذه لاش نأز والواد يمريخو ابا ول كب زدنعر بخ اهنا ريخ ا ىلاعتهن امش باوعلا 7

 لوا! ىفانعطءازهتسالا لسس ىلءهوركذام نت الا مهنعدرو أ اهنع باج و نب ركذملا ةمش دروأ م ثعبلا مس ظ
 كس ”اك دلو عخوهوا داو ىاكلأو ةزجأ رثاداووالامنيتوال لاهو اننان أن مر ةكىذلات:ارفآلامةرسش اع أ
 9 "الا تازننسحلا نعو ريتا !داورم_هب نب ىبع نعو برعلا ىف برعلاكد لولا عب زاغلاو» 5

 لاتفهتشتق : هتيضتق ف نيد هيلع ىفناكترالا نب باب لاه لئاو نب صاعلا ىف اهنا روه.ملاو ةريغا اني دماولا ىف

 ْ لاق تع ”نينحالو ادءالواس> الل _سو هم .اعدتن !ىلص دمعك رفك ال هقاوال تلقدمس# رفكتى ح هلاوال ا

 بابخ غاصليقو ك طع أفداوو لام مى نوكمسف ىنتثجو تنعب اذا ىنا لاق معن تاف تاق تقف ازا لا ْ : ١

 ينفر مر فواه ذة داو دونك نرع زك افةوبال باضء ااا 2

 مالا كل ذلاعلطه رم لاقت وهالعأ ىلا قاماى أ لبحلا علطا مهل وقنستسنفلا علطأ ف اشكنلاب نا ||

 ظ ىذلا ٍبمغلا لعىلا قرا هلا هيا مظع نم غلب دقوأ ل وقننأ ةملكلا ءذهىفر انخالاو هلاكلامهاَبلاممىأ | ظ

 نيرمالاى دج [الادقا لمصر الا )ام اهركب ماعدائىذفاناقفاوزاهتلاهسسار أ | ْ

 | لع4لهةداتقنعةداهثلا لك دوهعلا ىف لسقو هماا لض وءامهب أبفبيقلالاع نمدهعاماو بيقلا لعاما

 هدو عدرةلت ىفداالكل اشف ءاعّد ام دض هلا نم ني هناصسونامملوةءامللذب وحرب وف :

 بك هلااكرهو فيوستلا نيس لوقيام بتكشس لاه مل لدقناف هان وهلوقب اعف ئلم وه ىأأ هلا ىلع |
 ' لعي و هلرهظمس (امهدحأ) ناهجو همفانلق دسع بقر هيدلالا لوقنم ظفانام ىلاع) لاهريخ أربع نم ظ

 َن نوكجرو ماتالاف لاملا ق ناكناو كنم تا ١ فوسىناعلا لاش دع :وملان ا (ىلاغلا) اندتك انا 1

 نم للوطن ىأ اًدمياذعلا نم هلدتو ىلا عت هلوقامأ ا :يهادكف ديدهتلا ض# مالكلا ادني ١

 ىلع ةءارق هملحب ل ديو ىع هدءأوهدم لاق وددملا نمه4فعاضنو ناذفلا نمهديزنو هلهان نام باذعا| |

 اميدوعب الذ داوو لام .نممدعوامهنع لوزب ىألوقيامهئرنو ةوقامأ مضلا 4تغو مالدلا هملع بلاط نأ نبا |
 | درهم . نأ حصي الفادرفاشت َّ , ولاه كلذلف ادرف قس ةرخ ” الا ف كلذ تاساذاو هملخ نمىلا ثرالادوءال | |

 /هتلانودنماو ذنغاو) ىلاعت هلوق لع أ هللاود رهلوأ كانتلخ اكىذا ارذان وفتجد قلو اورق الكر رح - الاى | |
 ا أ

 ّح ار ا
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 لأ ناك ايدل دج :بيوفتا ىثو لولا ةمّقملا ايف ىلعاما لدم هكلهأ ثيحنو و اينالاراد نيم «نملان م

 | ني ,«ريدقتلا الكى لع وام هيل نتا ل_صوال هللا سبح نأ ىه وةيناثلا ةمدقالادانسف ىلعدأ ىلاعت هللا بح
 أمال مهدعن نأ ثرفرصع لك له لو ةنفظافاالارمسفتن علاق ةمسشلانمووقزك ذامدسقر

 0 1 [ نيسح أ بصذنم دب كلن نكي لم هتك رولا رالأو كة ل مهثوم دعت

 . || ةطغاهقوف سل ىتلا ءارلانأ رقع هال هجوأ ةسخ ىلع رق ايئرامأ تدب عاتسشاثالاو ةيفصولا ىلع
 ظ ا أ ةزمهلا نير عجبا ذاامألان ءاملاعوت :كيوأءانلا و ةزمسهلانيب عم نالماف لالا اماف ةطقن اهقوفىّتلا ىازلابوأ

 1 | أ تبر نم لوعقم قمج لم ةثهل اوراظتلاوهو ءااهدعب ةنك اسةزموب (امعندأ) ناهسو هيف“ انل او ْ

 أ || باق ىلعةددشملا ءابلابةراتفءاسل اءانسغتك !ناامأ ىأرىفءارمسهل اوقكبظلا ىلعاشيرو (ىانل اوز ا." هدا
 | | ىلعةنكاساءابلاب قانلاو يعنلا نمنايرمهلرةنمدفرتلاو ةمعالاوه ىذلا ىرلاَن ءوأماعدالاوءانةزمهلا | ١

 | ةنك اسلاءاسسلا ىلعاتكرحءاةلاوةزم_ولا فذ ابروهو بولا ف فذ نا ههجوو اسر ةزمولا ف د ١

 ظ أ نسيح ا ىعملاوةع وت نسا ىزلا نال عهلباوهو ىلا نم هقاةةشافابزو قوذ نمةظقاملا ىا زلاام أو اهلبق ْ

 اد دعوباماوراذاىتح ادمنوحزلاهلددولف ةلالضلا فناكنملق) كامتهلوق# مسعاهقئاوءالز اؤهنم
 أل ثامقانلاو ىدعاو دنه ا نيذلاهقنا ديز نيو ادنح ف عض اواناكمّر شوه نمت واعتسفةعاسا!اماو باذنءلاام 1 ||
 ا | ضرفنلا» نيرقتو ةمبشلا كلت نعىناشلا باوملا وعاذ#نارلعا (اد مه زيخو ايان كي ردن عريش تاسطعاضلا |

 1 ةدملاةيظعلاةم_عنلاىلا من تح ةديدمةةمول_هماو هلج أى هقلاةمدق ايندلا ىنتملا لاضلا اذهنأ 8

 ١ ا | مهذقتتام انالا مننا نرلعس كا ذدعب ةرخت الافق تادعوأ اين دلا قبادع ىلا ىهتش ناودرال هل وطلا ْ:

 01 ادن>فءضاوام ةمريخ مهل وق'لباقم قر وكس دما اكمرش وهن م نوأ*ةسف لوقف بادعلا كل دنَم ْ

 ىف ونظ ناو مهما ىلا هقنيبف ادن ن سح امهلوق هل امم ٍ
 : ىلاعتهنق ا مهلَضِف ثيح نم لضف أ مهت ارم نا لانطا

 1 أ رانلا نمرشن اكمال هناف اناكمرش م-ماوكلذن مدضا اعمال نادعب نمنوابعسسسف ىدنلاو ماسقملاب

 | اوأر اذاف عفن م معامتجا ناانئدلا فم هو نونظر اوناكد قفا د_:ب فعضاو باسمللاىف ةسدقانملاو

 1 وهو ظافلالا نع ثدهللا قب هوعذ ا (.ءةنيلطبم انندلا فازت اكن !كلذدةءاوؤقرعةرج "الاف مهلرسانالنأ

 1 | بوجوبانا ذي اسحالا انتل قير اقرمدمعلا قف قبل ولهما ىآنبلالذت (اهدحأ) ءوحونمأ]

 ا أرك ذتيام كرمعن لوأ ةمانقلا موب لاقيو لاشلا زي ذاسنم عطقمل لثتءلارومألاك ةلاحال لوعفم هناو كلذ

 ١ 00 | ناىلع لدي ةعاسلا اماز بادعلا اما هاوقنا (اهيناثوامتا اودادزيل مهل ىلع اسءامسهاوةكورك ذم هيف

 1 | بادغلامةمامقلا مون همدارحلا ةعاسل | اماو هلوقّنال ةمامقلا مون لق صع باذع ناد علان د ارم

 ْ | دنع نوكسس ىذا اب اعلا اوهننوكد نأ نكعوريقلاةب اذنع وهن ريك نأ نكم ةءاسقلا موب ليقلصحيتىذلا

 " ]| ىلازعلا نم انندلا فمهلاوح أر يغت د ارملان وك نااس أنكم و نودع سام نواعي كلذ دنع مهنال هثراعملا

 ١ || طلت دارملا نو كح, نأ نكيو فود ىلا نمالا نمو ضرملا ىلا ةصعلا نمو رقفلا ىلا غلا نمو لذلا ||]
 ٠ | نييىلاعت هلالعاو ةروك ذمهوجولا هذه لكو ردب مول مهلانام دازملا نو نأ اضن ن نككو مهيلعنعنمْؤملا

 | كلذ ناكم نع «.نانالعاو: ىده نيدّموملانيضْؤملادي زي كلذ كف درت داع راقكلا لماعياكمنا كلذ دعب

 | عجربءادتهالا لصاحناف ضعبلاناطورمتتم ٠ادتهالا عاون 5ض عب نوكي نأ د ع. ال هنا لوقنذ لةعلا بس

 | تدعراص طرمشلاىه ىتلاةيادهلايىدته اني ضعبلاباطورشم اعلا ضعب نوكف عانتم الو لسعلا ىلا

 ىد_هنا.ءال اهلامَم ىدح اودّها نيذلا هلناديزي وهلوق عضم طورمشملا ىهىتا ذنبا دسهلا ىمعي نأ عمال

 ١ ناعال اء ىدته | نكن انعالا ل صد ءبالا صالخالا لمص نكعالو ىدع: دازناءالا فص الخالاو

 |ىدهلا ف ةدابزلا لسنمسائلا نموهرهاظ ىلعةءادهلا طفلا“ رسأ اذا اذه صل بالاش ادهلا هللاهداز

 27 ]|| ةترتملا تادابعلابةدانزلاءذهرتسفن م مهنموع ا دتعالا كلذ ىلع ءاوثاو ده انيذلا هقتا ديّربو يأ با وثلا ىلع
 20 | ناكر دقوا عقوم عقاوهنالددولف عضوم ىلدع فوطعم دي فاثكلا يسايملا# نامعالا ىلع
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 ا | ناطبسشلاما :اكنال عملا مه مالم طرمشب لالضل | كل ذ هبلق ف بح ودةسوسولا كات ءأرا ناطمشلا عامنسا

 | نمىلاغت للاىلاو ناطم_ثلا ىلا اياسةنمرفاكسلا باق ف لصاحلا لالضا كلذ نوكمش ىلاضتهتنا قل نم

 ىخدقفةرفكلاو ناطشلا نين ىلح ام انلق ةءلضتلا لاسر الادارملا نركين زوالا هلوق وقزعهجولا َنيَذه

 هلوقنالوانوهؤدت ْ 5 ف نمل :الف هلع ناطنشلا لأ هنأب رفاكلا صخن ىلاعت هنا متءاسن ال نيد و مهنا

 هللادارمع َر ر الا كل :نوكي نأ س جوف لاسر الا كلذ نه ضرغلاك ادد شاك رك موك حت ىأ ازأ مهزؤت

 ىأازأ مهزوت سا. نبا لاه (ةاثلا هلثسملا) لعأ هللاو عضوملا اهي امانه

 زهااوزالا ف اشكل ا بحاص لاق طفرة مهو نآرقلاننيئزهتسسملا يف تازئاجاعزا ىصاعلا ىف يهعنرت

 سواسولاباهل مهرمهتو مونت ىصاعملا ىلع م. ميرغتىأ حاعزالا ةذشو جبت 0 ٠
 ىأهيهتاعتسا اذااذكب هيلع تاع لاقي ادعمهلذعنامن امهماع لمتتالف ىلاعث لوقامأ ت الد وسنلاو

 نم بلطت ام نيبو كنب ل مهرورش نم نولملاو تنأ حي رع راسل وح -اودس :.وأاوكل يأ. مبلعل عقلا

 0 ب مها لعتستالو ىلا.هتهلوق هرمطتو ةدو دعم سان: أو ا 5

 رخآ سفن حورخددعل ارخآ لاهو باه أرق اذا ناكدنا ساس نبا ن نءغالب راهن نم ةعابال ااوثيلد أ ا
 فروخ 1

 اذالاةناهأ رقفنومأللا دنع ناكمنا هللا هجر لانعسلا نما: نعو كله فا اردددعلارخا 1 كربق لوخدددعلا | ْ ا

 (لوالا)نيرخ نيهجوادءمهل دع هلوق ىفاورك ذودغنت م عرسأ ا خددماهل ن 0 :

 01 ا و ل اهنيك يلع مسام ىلا ايري اضا ع |

 5 تكموب بسأ فاشكلا بحاصلاك ادئون مرا لانعاش مو 0 0 ْ

 ”ىلء نع نوكاء الب ب صن نأ زو ورم موركذاوأ ف مولا هب اط.كالام نيقير ذا: لعفت قو نورت

 ْ مهروبقنماوجرخ اذان يملا نا مدي ىبسفن ىذلاو سو ياعم ىبد هللا لوسر لاق لاق مالسلا هملع

 لاق (ىلوالا هل ك_ملا) لئاسم اهيكوذي . الا ءذه المت بعذلا لاحر اهرلع دج اهل ضي قون اوابقسا
 ءاد الا نمنيَعملاَنال نيم رشا صتخت ةمايشلا مون لاوهأّن ا ىلسءلديامد_-أةب الا هدف ىنايقلا

 ةلئمازلا وهالا مها انتنأز رهف كفف مكتوف دب م-هفةماركل نم ع ونلا اذه ىلعنورشح |
 لل* أو نجرلا دع نوكي م_كرحءاسهتنا نا ذسغي نحرلا ىلا هلوقاولاو د الاءاوصتحا ةبيشملا (ةيناثلا | ْ

 لا.ةفهيفدعلملا نعط (ةئلاثلا ”هلئسملا) ندرلا ةماركل < ىلا نيقتملا رشحت موب ىنعملا نولوةيدمسوتلا ||
 وه رمش احلا ناك اذاامأ نجرلاربغرشالا ناكول نأ ميق:سيامغا اذه ادذو نوحرلا ىلا نمل رش موبدلوق | ظ

 قوسنو هلوةامأن حرلا ةماركىلانيغاملار ثم و ريدقتلا تأبن وأ#ملا باسأ مظنتي ال مالكا اذيهف نيجرلا |
 لس ناسيا را فانتا ل عجىلانيمرجما ْ

 هن ىعبسف» لا ىلاري سا ادورولا َةةةحو شسطعللالا هدربال“ |لادر نم نإلساطقإل ع ادرولاوءاملا ىلا فاست

 مهلمهريغ ةعافشوأم هريغل مهتءافش ةارملان أر ه اظل او مهل رس هلق ىأ عاش !!نوكذميال هلوقامأ نودراولا ْ

 كلعالدا را لبمهبضمب لاهو نونمؤملا كلٍ اممهربغل و عفشي نأ نوكلعال مهشعبلاقو اوفاتخا كلدلف ْ

 اذاو تاجذاولا حاضرا ىرحم يرد لوالا ىلع هء الا لج ّنال ىلوأ يناثلا اذهورهلاوعف ثينأم ريغ ١

 : ادهعنجزلا دنعذذان ءالا هدمةع لاه هنالرب "اكل لهال ةعاقشلا لوص- ىلع : هب .الاتلد كلذ

 دجوتل ا !ادهعنحرلا دنع اود ادقاوناك اذاالا مهريغ مها عفشي نأ نوت دال الذم نا ردقتلو | 0:

 هياصصال لاو مالسلا هملع هنادوعس نيا ىورامانلوقدك و بامبو هتحالخا د نوكينأ بحوف: ةوبتلو |

 ءاسمو حابص لك لوقي لاق كلذ ف.كواولاه ا دهعهقلادنعءاسمو حابص لكذتتي نأ كد معنا مود تاذ |

 ٌكلدبحو تأالاهلاالنأ ل هبش *ا ىلا كلا دهعأ ىلا ةداوسسلاو بمغلا ماع ضرالاو ت اوعسلار طاف مسوالا 0

 رمان مد عدو ”رمشلا نم م قب رقت ىف: ىلا ى :اك:ناكناف كوسرو كدمعاد_عنأو كلي رشال

 سس مسا تس



0 

81 

 أ /رئاكللا لع طاش نسر --22522259959522-25--- مها ورك اذه“ |
 | ادرو هج ىلا نمرجما قوسنؤلا طر نمرلا ىلا نيعنملار ست مون 3 مول ة مناع مهبلع لقت الفازأ فزت

 أ ماكترشنلاو رشملا هلك مق ما كنا ىلاعت هنارلعا (ادهعنمحرلا دنع دخت ان نمالاةءاممل نوكلعال
 4 |نون دوك 2 -- از ار مهلآو ا 1 اودع اانمتامهنا 0 ماش الا داع لعد رلا فن الا

 0 0 ارمهأ عدرودو الك هلوشب ىلا_هن هللا باحأ مث كالهلان ,« مسموم اراصناو“ اه سهلق ان :ءمهأ

 7 | بست قو نأ ال اهذهةدامعب نور -- مهاككأ مهت دابعت نورفك سالك من نبأ أر ةو هلا الأن مهززعل

 ١ 0 00 ا ءالا اذه لكهانع«نامعزوني وذ ؛ةلاو فاكنلا شالك جنبا ا

 1 | ناى اوفا اواريرا اوف ام نون اهفلا اميلع فتقاولا بلق عدرال ىه ىتااال تح ىهنةءاورلا هذه تد نأ

 : أ دارأ مه شعب لاق دوبعملا ىلادوعب هنا لاق نع موت دباسعلا ىلاوأ دوبغملا ىلا دوعي نورغكيسهلوق ىف رم رع_وهلا

 ٍْ | ةالؤعأ لوق نمدارلاوهو منوعضا توم نوي و مه داعب نورفكي ةرخآ الامال دك" الآ ِكلَد

 ١ 1 "ريو مهدابعاوذوت ىت-ةءارتل' مونمانصالا ىدع ىلا .هث للاناث ءرخآ لاهو نو دبعتا وناكم نأ
 ا | ةماقلا مون نيكرمشملا الؤ نا ئأدابعلا ىلا عر رهذلا لاه نم سائلا ن هو م[ةرمسأل مانعأ كل ةنوكم 8

 [| ةرقامأ نكرشماك ماش رهقلاو اولاخ نأ لام متنتف نكن ل مىلاعت لاه من مانصالا اوذنع مم انورك-: -

 || ميلعنووكيك أ ناوهلاولذا ودوزءلا دضدارملاواز ءمهل ود هبانمو كادر ت1

 || لاقي نوعلا .ةضلاوانوعمهلع نووكب و ١ ازعالمهلالذ مولع ووكي ول. هن عقدا رنات تن

 || نافهملعكل ءتاعان هضاش و لو ذع ةاضي هنالادض ىعس نؤعلا نكو مكس اوءأ نمىأ مداد أ نم
 أ طرف حار ئشك مناف مهلك قافنالمهاوسنم ىلع دي هومالساا هماعةلوقد. و دو انلقدبسو لو ىليق

 ظ تددباوبذعم_ممالو منهج تصحو رانلادوقو مما مهيلعانوعةهل الا نوك عمو مهةفاولز مهماظننا

 ظ 8 8 ايش عم مهلا هدو 1100 ا وا ذامل ىلاعأ هنالع اواهت داسع |

 || لاس فواز ان أمهزوت ني رفاكلا ىلع نيطا_لا انلسرأ انا لاسقف مها نوداَقن .وممولخس مافات دلاىق

 || لوقاولاشف تيدا ساو اةيرج اعتز نا قلعت الاهدميباضالا عم مدس | (ىوالا 5-6

 | هيلعلاف هءلعدو نأ ةدارال هيلع هطاس هنا ةدافالةغلل اف عوضو«نالف 377 الق ثاسر لئاسقلا
 ١ | ىلاعت هلا دق نب 000 ا اة ولانها تلا هع اب طار زارت عا مالدلا
 )| ءانممّن افا نايل 0 زون ةلوقب اذه دحصأت, مند وصقملا دةنكلذو مهلعا ولوتش نأ :دارال مماعمهاطلس

 ا : شنقا لاق ربان كدكتبلما نمززةةساو هلوةءدك ًاسوازأ مهزونل نب رفاكلا ىلعزيطا كلانا انا | ْ

 5 ذ امهلاابنودؤي ةلاسر هلم ن أب ءانبالا لسر اير افكلا ىلايطامشلا لد رأى اه: هنابحو ون ظفالاممَدَع

 او وكب نأ رافخحا ا ىف ند ناكسف ءاوغالا نمنيطامشلا لعل شرأامالا ةلاسزلا كلت قزو الف

 "||| لالة امه دنع ال كلذب ةريلا قلعت بمعلا نمتالودلئافنمرفك كلذو نيعنطمنظامّدلا نءههاونت |
 01 | ظفللا لح لانباذاو ناطمشلا نم وكيس ريث اتالفرغكللار دقو رفكسا | مق قل نأ, ىكاغتالا 5نمرافكلا !

 1 ظ مماوغانمموهنمامو زافكلا نب ونيط ثلا نيب نت ىلا هنا ىلع همكتف لد وأتلا نمد ًالفهرهاط ىلع ظ

 ١ | هياكل سرأ لاس هنازج تاب لوخد نم هياكل جرلا عنم ملاذ ةغالا ةعس الا سرا ىمست ةنلذأ| ءذهو ظ

 ظ مهنم اقلب ال نأ عراك هت ل لا بدلا ككاو ةنفلةذطو سلا كار تاو هماع

 ْ امك وعدن أ الان اطلس ءمكملع ىل ناك امو ىلاعتةلوق هيلع ل ءادلاو مظنعأ ل ومقااد رت ناعمهماونن وكم 9

 | هلوقناف هرهاط ىلع دله ع نكعال هنا سنال ل وقنو همالكمانتاذفيكسفنأ او اوهولو قوموا: الف قمم يخدساف | ١

 | لسرأام ىلاعت هللا انلق نيطامشلا لوقل ونش ف نعاس افكلا ناكل راقكلا ىلا دقا مهر ًاولئيطانثلا |
 | اذهنيأفهملع امل وثسضراصي أ ةذارال طبل _ةاوه مهلعلاسرالا ومجماعاهلسرأ لب رانكلاىلا نطانشلا ْ

 1 | ناراقين أزوججالملانق هبنناطب تلوثأت ”ىأف ىلاعت هنا لق نمرفاكل ا لالض هلو م لالاسرالانم |
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رغنم ةماقلا مول منأ,عبتهدحاو لكو ىولاوحأ نمش
هنم ؛آرزمهو دحأ نيكرمشملاءالؤه نمهعمسبلاد

 ْ م

 نقلا هب رمشما كي اسنلب ه انرمسامتاف اَذو نوحرلام عا لهوهستالاصلا اولعواوةمانيذلاّنا) قاس هر

 ىلع ةرام ىلا هته (انزرم ل مستو أ دحأ نم. .نم سف سد له نرق نم م و1 .ةاكلعأ كو اذااموق هءردذتو

 لانة نينمؤملا لاودأرك دب : ةروسلا ّم خةرخ الاوان تدلاىفمهلاوحأ حرش ىف غلانو ةرفكلا فاثصأ

 وهو(لوالا) نالوقاذو هل اوقف نيرمةملاو ةودرنع رلامها لع عه تانطاما!اولعواونمآ نيذلاَنا

 باسالا ضرءتالو مم دّدولرعغن ءاهفمولاهعرزبو دوم بولغل اف مهل ثدحكسىلاعت هناروه4!لوق
 عارتش اوهاماو كال ذريغوأ فورعم عانطد اوأ قا دصو أنار ةنمبولقلا تاّدوماهب ضانلا بستكيىتلا

 مهااماظعا ةسسهلاو بعرلا مهما دعأ بولت ىف فذقاأك ةماركلاا هذهب هتاساوالاص صختءادنبا هدانقيننسأ| ]

 : ةرتكلا نت وقع دئنم» نوم وما ناكجو ةيكمةر وساانالام ا لءدسىف نمسا اومهناكملالالجاو | |

 نم ضرءدامب هقاش ىلا هه ةمامقلا مول كل ذن :وكي نأ اماو مالسالا٠ اذا كلذ ىلاعت هللا مسهد ذأ
 | ىدانادبع هللا حأ اذادنأ , الا هده ىف لو هيلع هللا ىل_ص ”ىبنلا نعمهلاعأن اود د نمرمشنبو مهتانس

 |لفادبع ضغباذاو ضرالاوءاعنلا كاذب مالسا هلل بج ىدانبنءوح افانالف تددح ادق لي زبد

 ىلاعت هللا نماهُو ادّس انوكي ىتجضرالا ىف دالة. الل غالاو :اروتلا فب ودكم لاق تعكع 0

 لوقلا ( ادو نحرلا مهل ءعس هلوق نآرقلا ىف كلذ قي دصتو ضرال ا لهأ ىلع مءاسعسلا له ىلعاها 3 1

 لاةيءاوسةمحناودولاو نو.<ام مول بو. ىأ اًدو نجرلا مهل لهدعس ىعملسم أر ابشن اودو (ينانالا| 0

 ىأ اذكن اكول نا تددوو ذك اكول دوامه الكنمو هدو هل تلهحو نو ام م نا ىلهجو هئم انالف تن 1

 ىلع ةمحملا لج ّنال ىلوأ (لوالالوقلاو) ةنللا ف ممبو. ىأمهّدو نخرلا مويطعي 0 ]
 لاهو ىلوأ كلذ ناكف كا دبا هرسغ ودب الاهذ د أرت ملمع ىلص لؤسرلا ناان رث ذانالوزاجم بورما

 هم قتلا لسملانأب اناععمل والا ل اوقلا حدي فيك (اهدحأ) هو>ول وأ ىناشلا ل رقلا ليا مونا | ْ

 نكي فيكفرثك | قاسفل اور افكلا ل هت دق ةبحلا هذه لثمن !(اهيناث و) نيلسملا ن هريثك هضغبي دقو رافكلا

 ىلعدي . الا لج ناكف هلءف ىلامثهنن اَنْ ال مهاعف نء ممولق ىفموتسحمن ا (امتلانوإ بتم نين فاما

 ٍ ىورو“امنالاو ةككالم ا ذنع ةبحم نمحرلا الغ دارملاَّنالوتالا نعينا وااو ىلوأ ةيورخالا عفانملا# ةاطع

 أ نوكيا ذاو ىسفنى هتركذهفن ىف نمؤملا ىدع قا ذا لا هنأ ل حوزع هير نع. هنا مالسلا هيلع هَ

 ا كلدك سل ىسافلاورفاكلا نالىناثلا مالكا نع باو اوهاذهو لضفأ أومهنمببطأ المىهتركذأ المىف|
 هانرمسااف ىلا عت هلوقامأ مهبولقىف هءارك | ةمعاد قلو ف اطلال الذ ىلءلوعهناثااسثلا نع باولعاو

 ةويالاودم-وتلان ءاهيفامل رولا هذه عقوم مب اع هي نب فنأتس «مالكسص وهف نقلل اهنرم ثما كن ابل |

 ىلاغت هنأ الولورذنيو هيرمشنمل هنا لبا رسب ل اع نيف نطل يضم قرف ىلعرلاورشن ورمل اوأ

 نيم ارعشدلا نمضس نآرغااّناام أذ لو هيل هللا ىلض لوسرلا ىلع كلذرسسات اك هس رملا ةقللا ايست

 يوعتلا ملا ع قوه نم هتلب اقم يفرك 3 نيقتملا هم يش هنازك انف للانيغت هنكل ناب ميم حرخ نمرا ةناوأ

 ةظعوعةروسلا َع مح ىلانوتملا مارت مسيوحو دانيت مفلح ل اباجامل :ىذلادلالا مهغلباو غلبأ

 .[| توما ىلاءاهتالاواسندللا لاوز نمدب ال هنا اولعو اولمأت اذا مهن النرق نم موا قاكلهأ كو لاقف ةغبلب
 قاعتدك 1م نرفآ ناجل ,مردحلا ىلا اهمفاوناكتفةرخأ الاف ةنئاسلاءوساشيأ اوفانو كاذاوا 5206

 | نادعزوألارخاوأ ةيفزبادجأ عب لاذ مالنبلا هله لو درا نالدج أ نع م مهنم ست له لاقف ل الد

 لدنوفدملالاملا زاكراؤ ضرالاىفهفرط بيغاذا خا راازكر هنمو ”قللاتودااودو كر مول عمسيالو :

 نم ناكن او تومان نط ارةنالا هيدارملاّن !كلهأ هلوقىف برقالا و ةساكتلاب«مانفو مها رقن ا ىلع كلذ
 برهللدهلاوب املاو عج رملاهسنلا وبا ىنصلابلعأ هللا و اسد دإا ىف لعمل با ذعلا ىلع يل نام ني رمسفلا

  هلعس ل !ىلعو* ىلا ينادي فا لطرالا
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 تسعسلسلل 2550 0 00099 رم سمسم حا هس مسج سس مص وسسسم هيحصل ميسم ميسم كلا

 | هيلع هللا عطل د لاه ذاق داعملا فلختال كنا ةماسقلا موب هنضفوف ادهعىل لج اف كدر ,الا ىناالىلاو

 ْ ةنلانولذ دف دهم نوح رلادنع مهلنيذلا نيا دانم ىدان ةماسشاامول ونناك اذاقشرعلا تح عضو و عباطن ْ

 رئاكلا لهال ةعافشلاّت ا ىلع . الا الد هجو روظو :داهشلا هلت دهفل انمدا ارااّناثيدلا اذهب رهظن
 ىلاعت هلوقل_ءأ هتئاوانل وق ىل_ءةفالدلا ىفةي وفن الان ارهظدقو هه ذم ىلءةلادذب الا ىذاسقلا لاهو
 اذه لابحلا َردَعو ضرالا قدفتو هم نرطفش تا ومد ا داكن اذا مش مدح ئِدَمل ادلو نمرلادذعا ولاهو )

 00 ضرالاو تاوعسلا ف نم لكس نا ادلو دب نأ نءسرلل ىف مش امو اداو ن»-رللاو عدنا

 نانوالاةدع ىل_ءدراملىلات هنامل-عا (ادرف همالاموب ول هن 7 ؟مهاكو اذع مه دعو مهاصح أدق دبع

 ز أ برعلا تاكو متنا نبا يسم ىراصتلا تاامو هللا ناري زعدوويلا تلاهتادلو ل تدنا نم ىلسءدرلا ىلاداع

 8-5 | قا تانبدكنالم نأ ونا نبذل برملاباهصخنم همهم واهب ال اذه ىفنول اد لكل او هت تانك الملا

 | ذاكره ةانمج 3 - دداهلوقامأ هللا ناش موكل 0

 || ىلقتا 0مل اا زوتخاةنالاو ميظعلاركنملا لمقو بعاد ال اوال ا هيولاخ نب ا لاه خم ذلاو معلا

 1 .[|| نم ةمدعلاءاسلاب مهضعبأرد ردك داك قاوفلتحلاو اه نم ةمدقملا ىقعأ ءاساا دعب هانت طقم داكرق

 ١ ةفلع-ةلارّركو 01 ر نمرتا راد رض نمزاطقنالاو قوف نمءانتاا عملهم واع

 || 3 متاهنالىأ هل لوعفموأ دو دهموأ ادهدم ىأ ادهلاط ارد وهلوةو نء3هّسدوعسم نءاأرقؤ

 ||| هقداولاتاثادلوآتلا رئؤي بأن م ل. قناف ضءبلا ىلع ضعبلا طقاس:نوكيام دسأ طقاست اهنا ىعملاو
 1 || هناهسدهقازا (اهدحأ) هوسو همفانلت لاملارورخو ضرالا قاةشناو تاوهسلأ اراطفنا ىف ىلاعت

 1| اهب وعالم تاكا ندعو دوو دنءلاسلساو ضرالاو تاوهسلاب اذه لمف لوي ىلامعتو |

 ااييكمانالتا زنلو الوزتنأ ضرالاو تاوعسلا كس هللاّنالاهاك ةموتعلاب لأ ال ىفاو ىلالول

 | (هعاظننمالبو هت و ةملكللام اظمةسانوك نأ (اهمأ انوا اروذغاملح ثاكهن | هدهد نم دحأ نم

 داك لابلاو ضرالاو ثاومسلاّن ا ( اهئاالو ) هدعاوقو هناكرالاهمدهو نيدلا فاهرئالارب وصتو

 0000000 اي كاي) سس نال راناذعو لوقا اذه طا لتطت ظنا ول ل1 لمت

 اوءدناهوقامأ اهفبوسسل!ترهظلوتلااذمب مدآو ماكنت ال بودعلا لك نمةهلس تناك لابحلاو |

 ظ ءاهلا نمالدب ارو ري نوكينأ (اهدحأ) هجو ثالث هيار ءاى (ىلوالاهلكلا) لئاس هشئا دو نحل |

 اهده ىأ اذه لعاف هنأباءعوف مموأ اوعدنالاذهىالءذلاءاضفاو ماللا طوةسربد ما وطلمو أ! ةنميف
 رّرك امغا(ةيناثلاهلّملا)لوقلا اذه ةمظعل ارومالا كل: بدسنا نيىلاعت هنا لصاخلاو نجح .راادإولاءاعد
 اهعورفو م_هنلا لوصأّن ا لسق نم هددحو نوح راوه ىلاعتو هن او سس هنا ىل_ءاهسنت تاّرءنجرلا ظفا

 رمدتق اف نيو همم ىلا ىدعتملا ىم- قع اعد نموه نجرللاوعدهلوق (ةئلاشلا هلثسملا) هنمالا تسل

 وه ىذأ! بسن قمعاعد نمواادإو هل ىّذا نم لكب ةطاحالاو مومءالامءلط ىناثلاوه ىذلا امهدحأ ىلع

 ىأ« بال ىدنال لثمن ىنباناه رعاشلا لاهتهملاومريغىلا دا نم لسو هملع هنن 'ىلص هلوق ىفام هعو اظم
 ىقلاةمالذ ةفورعملا: دالولاام لاو هىأ ا داو ذب نأ نمحرلل شا اموىلاعت لاه مث هلا متنتال

 َن وكيامادلولا ذات !نالو ىلاعت هت هم .ءالودا اول اءاهس شن وكم نأ ودبالداولان الف ىتااامأو اهعانتما

 ىنم لكنا لاه مث هب قيلي ال كل 3 لكو لج كد دو هب +: اهمساو هنةرو رمس نم هلفا ىف حصن ال ض | رعال

 وع ضرالاو ثاوهسلا ق مهل دومعم نمام هنادار واد بع نحل ثآالضرالاو تاو

 | لعتباك انجاراعشاخاعطم اد امم ادبع هتموت ريىلا نمل وهملا ىوأي ىأن دج راقت وهوالاضانلاو

 أ مه دعو ماسح أ دقل 4 اوقو همق صصختال هلال وأ ل اوالاو ةصاخ ةءاضلا م وب ىل_< هل نم مهتمو دبعلا

 هي تو فيالا هل اختو مهرومأ ليعيو نوب اع طم هناصس وهف هن ,ءردقوه رهقو هرد د موذ سمع تكن ميلك ىأادعا

 ى

1 

 ب ا
7 0 

 0 . أ ناو الا ةداصب ولاه يذلا برعلا ىلءدراهنافنال!امأةرو لا لوأ ىنم 32 ىراصن'ا ىلعدرلانالاولاه



 رينز ك وللا ماللاوهنت) ةلا اذهومال اوه مالسالا نيدنأب ملسو هماع هنا ىلص دماغي ر تو ْ

 ىلصمالسا| هءلع هنا (اهمأ انو) اهلمعل ةواقشلاوه ةرذكح:لاهفاموةداعس لك كلرداىف سسلاو

 هانازنأ امكأ اح ك_لعاها تاف كفن ىلعقب |مال_سلا هملع لب رجة لاستلام دق تع "رون ىتخ للاب
 مالحسلا هيلع هنااضيأ ىورو ةممسلاةيفدتملامالا تئعبامو ةمظعلا قمل هةر ذنو ةدامعلا, ك سفن كالهتأ ١

 موضع لاقو ةدحاو لجر ىلع موقد ناكمهضعد لاهو ماشي اي لعيد ّطد ١ رلبللا نم ماقاذاث أك .

 كلذ نم ايم لعف نا مال نا هيلع هنال دمعب اذه ىضاسقلا لاف كلذ شنت هل اوةقبدارأف ليلا ل و يفض ناكر

 كانيمأ امد لامي نأز و الفةداعسلا بابن موهفه نهأب هلءفاذاو ىل ابعت هنا عأب لعفدت نوكب نأو ديالذ
 ءالؤه يفك ىلع ف الانام ذعتال و كلاسف: ىل-ءىشتال دارملان وك نأ لمع مهضعب :لاق (اهثلاثو 75 ظ

 غاليلا الك ءلعا هرفك كنزي الفرتفكن نمو هسفنلف ملسصأو نم نخب يدا :ارقل|كملعان أ
 هلوةككءوقرفكى ءمال:الثنا (اهعئارو): مهلوقك نزح الون الا كلفن عشان كلءل ىلا عت هلوةكر

 مهين ذيذخاوتالو ثغلباذا مهرذك كءلع سل ىأ ليكسحو ملء تأ امور طع موياع تسأ ىلإ
 هال ايرينا طع ل ةولا كل ذ فو 0 اوأ. نمةروسلا هذه ناهس

 لئاص همضف ىثنحين 508 تالا ىلا تهل اوقاف دكار يل نيالا قيتاذا رق اذه لثم ١
 || ريدقتلا (ىناثلاو) نكل ىنعع عطقنمءانئتسسا هْيا (امهدحأ)نال وقانوهالا ةلكف (ىلوالا"هلئسملا) أ 30
 .مالكلااذبي لانهناشام لاقي ام ةرك ذتنوكحجللالا غيلبتلا بعام للمحتلنآ رقلاك_لعابنزأ ام 0

 ا هينومنتبلا ينال يكحدتا ينك نع صخابمنا (ةيئاثلاهلثملا) كري غكيريتعتلالا ىذأتتلا| ٠١
 'هدمع ىلع نأفر هلا لزنىذلا لراس ىلاعتو هناصس لاهو نيقتملل ىدح هلوةكرهو عمالا ىفاماع اذ نكن او 3

 تافرك دو لاهو ادلاموق هن رذنتو لاهو نولفاعم_هأم هوانارط أ اماموقر ذل لاقو اريذنزءملاءلل نوكملا !

 هنامبو هنمهظعي ناكمالسلا هيلع هنا ةرك دتنآرقلا نوكهجو (ةئاانلا"هلمملا) نيئمؤملا عفاتاى ركذلا ا
 لكلا قوفناك نار كانَد بةرك ذَتلاو مشل ىف هنال إو هيلع هنا لص لوسرلا دع نم ةوق نيم ْ 0

 | بصنىفاوركذ (ىلوالا ةلثسلا) لئاسم هيفف ىلعلا تاوميسأ او ضرالا قل نممالد زن ىلاعت هلوق امأ 0
 بمن نأ (اهتنانو) رعضعالو ريت بص:ن ضرال | قاس نم الد زيت لّز ءرب دق: (اهدحأ) اجوجوزلبزلا 1
 صاصتخالاوحدملايل_عبصن نأ ( اهئلانثو ) ةركذتمانازنأ ةركذتال ا ءانل 'زنأ ام ىنعمّنال الزنا 1
 ند-سح ىعموهو هلبا لب زنت ىثة< نا ةرك ذت ىلاعت هللا هلزنا ىأ هبالوعؤم ىببْي بصئينأ (اهغبانو) | 1

 ملكشلا ظل نم لاقتنال ا ةدئاف (ةيناشلا اهلثسملا)ف وذم ا دتيمربخ هنأ ىلع عن ةرلان ليزنت ىرقو نيب بارعاو 1 :

 انلزتأ الوأ لاق هنا (اهيناثو) ةيبغلا عمالا هر ذ :نكميالتانصلا هذ منا(اهدححأ) رومأ ةييتلازلوفل 0
 ةمانغلا تفعاضتقر .بعتلاو ةملظدلا تافصي تخل ىلا ةيسنلا مثعاطملادحاولا ريمش ىلا دانسالاب ينفق 5

 نيلزانلا ”هكالملاو مال_بلا هيلع لب ربج مالكل ةناكح ان هنأت ركز ودع (اهئلاثد) نيش رطنخغأ]

 تاومسلا قاخو ضرالا قل نم لد د زيت هنأ ىلا همسن ناننارقلا لاح مظءعىلاعت هنأ ( ةملاشلا "هس ا ) هنعد

 اسغرت نارقلا م ظءامتاو هم_نو ء_قلش ميسظعتل رهظي ىلاعت هللأ مي اهعنّنال كل :لافامناواه واع ىلع
 نوكمل لس رمل لاح يله ةلاسرلا» انت ام دهاشلا انعم كلذو هقئاقسو هيناعمق لمأتلاو هريدت فا ا
 تاومسلا فصو ةدئافو ىل_ءتاوعسو املعءامس لاقي (ةعبارلا ”هلئسملا) لاثمالالاتنرت هملالسرملا | ٌُظ ا

 نئسرعل ا ىل_ءنجرلا ىلاعت هلو قام اهاقت م دعبو اهولع ىف اهلثم ىلع نم ةرد ملبع ىلع لأول ىلعلاب 0 1

 نوكي نأ اماهنال نسحأ عف رلاو قلخ نأ ةفص ا روركم نجح رلاكرق (ىلوالا ”هلعسملا) لئاسهشالا |
 ىلء ىىبلاا"هلج, !لمق ناف قل نم ىلا همالب | راد وكب نأ اماو نجرلاوهربدشتلاو حدملا ىنعاعفر أ |
 غال فوذحم ادتبمربخ وهن ثررج اذ انلق دل ىلع هتعفروأ نحرلاتررجاذا اهل ام ىوتسما شرعلا ظ

5 ' , ' 5 



 ا

 ْ ا أ ظ 000 « (تانآس خو نوثالئرةئامهط ةدوس) « ا ْ

 10 . _ *(مسرانعبلا لامس“ ظ
 ِ | ىل_عنجرا ىلعلاتاوعسلاو ضرالا قلن نك الن زنت ىشح نا درك ذئالا قمنا تارقلكيلعانلرت؟امهط)
 0 | سلا لسمب هنافلوقلابر 42 ناو ىرثلا تحت امو ام منامو ضرالا ام وتاوعسلا ىفامهل ىوّسا شرعلا

 أونأ أرق (كوالاةءلكسملا) ناتلئسمهيفمطهلوقتالعا ( ىنسحلاءاعسالاهلوهالا هلاالهتتا ىخأو |
 ءاهلاوءاطلا فب سماعي اوريثك نبا رقورسكللاو ع غلا نيب همر دملا لهأ ًارقو ءاهلارسسكوءاطلا فيو نع

 | لاف تاغلاهاكو ءاهلان وكسوءاطلا فب هط هلك لا لاق“ اهلاو ءاطلارسكب اسكلاو ةزوحأ ارقو
 ١ فراق ال ةريسكلا لام ءاهلاوءاطلار مسكن ءو حوتفم فاالا ليقامنالذ ءاهلاوءاطل ا مث نم جاجا

 | (امهدحأ) نالوقهمف نيرمسفملل( ةيئاثلا"هلّثسملا)ةرمسكلا ىلا ةلامالا هسلع بلغي روصقاوروصّةم

 ْ | ةروسلوأ ىف هسف مالكلا مّدقةدقف لالا لوقلا ىل_ءام أ ةدمغم ةلكهنارخ“ الاو ىستلا فورح نم هنا

 ةأهن ا كص ةةواهلاءاهلاوىف وطةرصئاط ىلعثلا لاف(اهدحأ) روم انهههوداز ىذلاوةرقملا
 : ءادهءاهلاو تدملا لهأ ةراهطءاطلا مالسلا هملع قداصلا رفعج نع ى-<ع (اهيناثو) رانلاو ةنللاب

 هما حاتنفا وهريبج نب دعس لاق (اهعيارو) لما ىلا قلنا ىداغايو ةمالل ةعافشلا عمطم ا(اسهئلاثو)

 بوذلا نمارهاطاب لدقدت "اك ةيادهلا نم ءاهلاوةراهطلا نم ءاطلا (اهسماخو) ىداهلا رهاطلا بطلا

 . 5 لافرافكحل ا يولق ىف منش ءاهلاوءا رقلالوطءاطلا (اهسداسو) بوبغلا مالع كلاايداهانو

 اعبر أن وكت هسدن* اهلاو بانسللا ىف ةمستءاطلا (اهعياس و) بعرلا اورقك نيذلا بولق ىف قاس ىلا عت

 3 ف ًلوقلا ( اهلعدةعينأ بمال لاوقالا هذهلاثمأ نأ مدةتامف تفرعدقور دءلا اني أانم هانةعمور شع

 أو 0 همسطسوت نهجواورك ذلوقلا اذه ىلءو ةدسفمةلكاهن لان غل وق ( ىناشلا
 ظ 'خمونعهلل |ىضر ىلاكلااو ةمركعو ةداشقو ريبج نيدمعسو دهاجتو نسما سابع نبا ن ع ْىو
 الاوان لورا ابالغ اد رابخج نب طم

 # مهرعاشاى اكل ادنشن اوع

 'نيعالملاحاو راكدقا سدا 5 ىكتتتالخ قهطةهافسلاّنا

 ٠ زوال هنكل هملع لج ةغالا ف لجران ىععهنا (لوالا) نيهجونملوقلا اذهىلعسانلاماكتدقو

 أ ةذنهىف بر هلا غلا نوكت نأ له: دف لزن ةغللا هذ هبت آ رقلاذا برعلا ةغلىفالا عملا اذه ىلع تدننا

 َ | لاق (قانشثلا) حصإالو لم.تالف هجولا اذا هريغ ىل_ءامأف اهانيكح ىلاتاغللارتانساةةفاومةظفالا

 أ اولاقفءاطءانلا ١ اوماقفاذهانىفاوف<رصت مهلعلف لجراب قط خلع ةغل ف هطناكنا فانثكحاارحاض
 ' كلذكن ناك ولاهو 00 لا ا اذهل اوس اوف

 7 3) اهاط فرجأ ةءد رآب كنب حولا

 و ' قرأاف تقرهو كاما ئلا.هاولافاكءاه هنزمه تبلقفأط لالا ناكواعم هممدقب ضرالا طب نأ ضأن ا

 ْج 1 فق ةوالابفءانهلا تدنأ ملح رااطدله أن ركح ف ةزمهلا كر ىلع ىطو نم لصالان رك نأز وعو

 0 .(ىلؤالاةلثسملا) لئاسم همفف قشتلو ءارقلا كءلعا زن ام ىلاعت هلوقامأ حاحزلا اههرك ذ ناهحولاو

 ظ ' ةروللاعسا الغ ناو مالك ادت ااذهن فورملاءامءال !ديدعتهط تلمس ن اف اشكلآ بحاض لاق

 1 | مقوم عقوارهاظ نآرقلاوادنبملا عضوم ىف ىو !منعاربخ دنا نآرقلا كالعانلزأ امداوق نوكي نأ لّهحا

 | قشنل نآرقلاكدلع لام ىرق (ةناثلا هلثسلا) مق ىهو اهااءاوج نوكي نأد نآرقا_منالرمذملا

 | نيديلولاو لهجانأ ت الئاقم لاه (اهدحأ) اهوجوئب الالوزنسسفاورك ذ (ةثلاشلا لثملا)

 1 | داك تح قش اكن | ٍفسو هملعةقن ا ىلص هنا لوسرااولاف ثرادلا نيرضنلاو ىدعنب مغطمو ةريغملا

 " ' | طار , الاءذ.ه ىلانعت هللا لزن أف َىث :تنأ لب اولاهن مل اعلل ةمسر تئعب لإ : مال سلاهملعلاقفك نانا

 1 ا ا ا ااا للا اا 222222222525 1 2 2 0ا02ة

 9 رمو “
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 ١ نااماو نازل دسار لقسم رد نا ةةسالا عم ىلعءاوتسالا اذا رهاظ ل دو رارقّتسالا| )
 ١ نوكبنأ مزالاو طاب لالاولقنلا لوأنو لتءلا جرتنااماو لقعلا ىلعلقنلا حبرتنااماواعمامهكرتن أ |

  1 3نضقنا |عقر مزاي هنال لا اضدأ (ىناثلاو) ل ا وهو ناكملا ىف الصاحو ناكملا ن ءاهزئمدحاولاءويش ءا[| ٌ
 | هلعو عاصلا دوو ةيلقعلا لئالدلاتبشيلام لاف لقنلا لصأ ل علا نال لطاب(ثااشثلاو) ل طابوهواعم | ٍ

 عطق:نأالا ق_لفاعم قنا او لّقعلا ىف حدقلا ىضتقي لقعلا فحدقلاف لقنلا تدث ل لسرلا هتئعبو هتردقد أ |
 |ءالعلا شعب لاقت لوقنقاذ مت اذا دوصقملا ىف عطام ناسهرب اذهو لقنلا لو لغتشنو لقعلا ةمصب | :

 ّْ رعاشلا لاق ال.تسالاءاوتسالا نمدارملا ١

 ْ قارههمدو ف.دربع نم 4. قارعلا عر ىرتبا ا

 | ى- كلذ وزعلا دعب ةيلغلا لو صح هانعمءالثسالان ا (اهدحأ) هوح

 ( ىف اوةملاناكو هعزاش .عزاتمهناكاذا اذك ىلع اوس تالف لاةيامناهنا(اهناث 10

 أ ( اهئلاث) هلنيوكدو هقلضب ثدح امنا شرعلا نال لاحم ىلا عت هللا ىس ىفاذهو كلذ لءةادو><ر
 !انرسفاذاانا باولاو ةدئافرك ذلان شرعلا صصخخل ىيالف تاهو لذملا لك ىلا ةمسسنلاب صاح“
 ًأوهز شرعلا ىلع ةاوشمالا ناك انا فاشكلا تاسع ةلكلانن نعاطا اهذهتاازرادتقالا»«)

 | دعقي ل ناو كل منو ديريدلمل ا ىلع نالة ىوتسا اولاعف كالملا نع ةباكمولعج كلما عمالا لهدعال كالا ار أ

 | ى- تاقامفالا نيترايعلا نيب قرذال لمؤعو داو هنا عب ةلولغم نالفديو ةطو نم نالذد. كلوقدونو 1

 أ هلوقزمبو هنن مهدنعقرذالهنالةطو :مهديهمق ليقاسأر دي4 نكي لو لاوئلابطق هدي طسيتل نمناأ| ٠
 |وهىأناتطو تم هاديلد لمي وهىأ م_مديأ تاغةلولغمهتاديدوهبااتااقو ىلاعتهلوق«نموداو> ||

 ٍ | انتةولانا لوق ؟ونططعلا قيض نم ةرىنتلا لحتلاو ةمعئلابرعسفتلاو طسالو لءالو ديروهتريغ نهداوج

 | ةمدخف قارغتسالاكملعت علشافهآوقن ءدارملا نولوةياضي أ مهناف ةمنطاملا تالدوأت تحتفن ال بابل اذه

 ظ مالسلا هملع يهاربا صيلخت هنمدارملا يهاربا ىلعامالسو ادرب فوكران ب هلوقو لعفرّوصتريغ نم ىلاعت هللا
 | لب ىلاعت هقلا باك ىف در املك فى ل 0 اذكو ةتبلا باطخوران كانه ن وكم ن أري غنم ملاظلا كلذدي نم
 | بجو ةبعطق ةملقعةلالد تماق اذاالا هّنَدءة- ىلع آرقاا ىف درو ظفا لكحح ىل_> يح هنانوناسقلا |

 !ءاسةتسالادازا نموت , الا ءذه ىف مالكلا مامتاذهف همف ضد ل أش فرعي ل نمتدلو «-:عفارصنالا | ْ

 | تاووسلا فام ىلاعت هفوقامأ قمفوتل ا هللابو سيد دقنل | سسأت باكي هملعف تاهم استنارامخالاوةباالاى | ْ 1

 | ىود_ىاشرعلا ىلع نع رلاهلوب هكام حرمشاملهناصس هنا ل_عاف ىرثلا تحت اموانم هتف اموضرالا لا َّ

 اولا "الاهذه ىهف ةردقلا ام العلاب مت ةردّقلا هبقع مرحال ملعلاوةردق امال مفي الٌكملااو ا

 ْ نم ضرالا فام كلامو ام هرب غو متو كلم نم تاوعسلا فام كلام وهذ ةعبرالا ماسق لاهذهلا كلامأ

 | نمرخالا مطسلاوه ىرثلا ل_.قناف ىرثل ات تان كلاموءاو "0 ناسا كلاموتاواغلا,ثداعأا ظ
 1 هند ن وكن نأ لمدكف ىدذلا نارتلا ةغالا فىرثلا اناق هلاك ام هللا توك« فاكفئ' ءيش هنن ن ركب الث اعلا ْ

 1 ثاوىلاعت هل اوةفلنعلا ام تانا ورلا فالتخلا ىل .ءءاوهلاوأر ملا وأ ةرخصلاوأ وأت وأ اوأروكااماودو: 8 ٠ ١

 ٌ | لوقلا اذه ىلعو ةغاانبملا اب ىشأو هلوقنا (امهدحأ) نالوة هضو ىو رسااملعب هناف لوقلاب ارو | ْ ّ

 | لوقلار ه1انمدار ,ل'نوكي نأ لمتحف ىنخالاورسسلاور هما ماسقأ هنالثىلاءاشالا سسقىلاعت هنا لون | ٠

 | نوك نأ لهتحو مهضعب لاق ام ىلءعرهظدالورمس دقو ضعمل ارهظ ناو سمفنلا ىف ”رسي دقو هيرهجي فذ | ْ

 ْ يسب سوم ينيج سدوم اكفرهظا اذهو لو سلام ىنخ الابوريسلابدارألا ظ

 0 |'تاعاطلا ف سدغرتلاو ةنطانوأ تناك ردا حئابقلا نعفاكملا رز هنمدوصقلاورهما عيال فيكقهنم | 1

 اوه نيلاو تامعو أبا وثهنفام ىلع ىئخالاو ريدلا ل مناف ىقش هجولا اذ ىغ ىلع ةابوا 0 رهاط |
 | مسسسس --- 0222225252522 ببي 3
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 ٍ كام نالف لانة. نأن هتهلالدلا ف ىوقأو حرص هنال كاذب كملا لوضح نءاوريشءاممناو ةَبلاريرعسلا ل
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 3 | تم تملا هدانا :هلعسملاادتبملل نيريخ نجحرلا ع ء”نوكي نأو كل ذكن وكي نأزاج تعفر ناو

 هناصسدلا (اهد_-أ) هوجو نم لّقنلاو لّدعلانلطاناذ_هو شرعلا ىلع سأاجم_هد و.عمّْنا ىف الا
 1 | لزيت ةفصلابو هذ هنعامتغن ا كسح لب ناكم ىلا جل قالا قلخا لو ناكمالو شرعألو ناك اسعتو
 ]|| ءزملا نوكين أو ذبال شرعلا ىلع س ااملاّنا (اهدناثو) شرع هننا عم لرب ل هنأ م ءازم_ءزينأ الا اهيلع

 أ كلذكن اك ام لكواك سم افاؤم هسفن ىف ن وكف شرعلاراسسي ىف لدا اريغ شرعلا نيج ىف هنم لصاسملا

 'لاؤتالا ن نك كرك نانا رفلا لق ل امانا( اهنلاثو) لاحم كل ذو بكرملاو فاؤملا ىلا حاحا

 | أ ناكذ و 1 سلا م هاو كرا ل#راص د ةذ لوتالا ناكن اف كلذ هنكعالوأ :هراساو

 ا أ هنكمأ هتقد-و هسأر ف دكرحلااشاذا نمّرلا نام هسئمالاح وأ لب نمزلاكن اك لب طوب راك ن اكىناسثلا
 لأ نو دن اكم فو أ ناكم لك قلع نما هدو.عمناوذو (اهعارو) مهدو.- .عم ىلع نكمريغودو كلذ

 ]أ لئاع هلوةدالكلذو تاروذاقلاو نان افلا دامو لص ٠ لكفف لص ناف ناكم

 | | هللا ىل_عوهواج اتم نوكج ىناكملا كلذ : هصصام صمص# ىلا ةناناكم نودناكم قىلل_د-ناو

 | هناق* اذثتسالا ةعصص لمل دم وحب ولا عمج نا واسملا ىذ لو انّ هلك سل هل 1 0 لام
 | لو د ىضطاق:» انثمسالا ةعصو نوالا ىف الاورا دما !ىفالاو سول! ىفالا ئش كس دل لاب نأ نسم

 (اهسداسو) : هبلا يعم لطند ذاخل و ا ا ع زومالاهذه عج

 مزلش مهدويعمناكم سرعلاو شرعت ءاحاوناك اذاف ةنامتدممونمهقون كدر شرع لهو ىلا هز هلوق

 ١ ام قولذملا طة ىذلاوهقلاحلا نال لودع مريغ كلذو مهدو.عمو مههلا1ن نيل ءاح ركن الاانوكتنأ

 0 زاجول هلا (اهغبامو) هلمعالو قاا1نا ظفع الف قول |

 ناكامدن وكسلاو دكر انناقو دوم امه ارمقلاو سعشلا ةمهلا ىن ىلا انقيرطنالهلان سدلرمقلاو سعد ْ
 4 . الرمقلاو سعثلا ةمهلا ىف حدقلا بام لع لا قيرطل اذه ماطبأ اذافاهلا نكي لواثد< ناكتلذك
 . عارخا الا ينال كلذ ىنك اسىلا ة.سنلا, تحت ىهانملا ةيسنلاب قوذ ىهىتلا ةهط اف رك لاعلان ا (اهنءاثو)

 < 00 ضعبلاف وق تاكا و ةهملا كلتف ةهعاصتدورهملا ناك ولف سكعا او ضرالا نم |
 | ىلع ةمالا تعجحأ ( اهعسان د) ءاسسالا عجب تحت دو.ىلا لاق, نأ زوداالءالقعل قاغنابو ني رخآضعمأ

 ىلب هنم ىذلا بناسإلا ناكل ناكملاءاصتةة ناك واذ تام اشنملا نمالتاكسحملانمدخأ هتتاوهلقهلوقنا |

 .[|| لطسف ةقت !ىفادحأ ن وكيالفام-ةنماكرم نوكش راسي ىلعام ىلو هنم ىذلا بناسحلاريغ هني ىلءام |
 ١ | ناك ا امهسجدوبعملا ناكولو نلف الا بحأ ال لاو مالسل | هملع لن نا( رمشاعو) دحأ هتناو* لق هلوق
 ُ ||| هقلا ىل_عرارقتسالا نا لئئالدلا هذه. تنشف نيلفالا بحأ ال هلوقَتد حردملا ناكفادباابثاعادياالفآ

 | نع زنم ىلاعتءق نان عطقن لب ليو تلا لغتسشنالانا ( لوالا) نالوق ه. ذ سانالا ذه دنعو لاسم ىلا عت

 الأ هنالث لوأ هنا لينح نب دم مامال | ب ارم ضعد نعىلازغلا عسا | ىو روابي الا لب وأن لرتنو ةهلساو ناكملا

 0 | | نوبت ناب نمل بلت مالسلا هلع ةوقو ضرالاقهقاانيء دومالارف ها ماللا هلعهوقرامخالا نم

 || فعضلوقلا اذه نارلعاو نملا لبق نم نوحرلا سف: دجال ىنا مالسلا هلع هلوقو نجلا عباصا نم
 ١ ظ نم ىلا عتهقنادا سه ىسدل نان عطقدقف ةولس او ناكملا نع زن ىلاعتهقن ناب عطق نا هنا (لوتالا) نيه>ول
 7 وهف هفاك اشيل ؛ هاو ناكملا نع ىلاعت هللا هب عطش مث اوليوأتااوداذ- هو سوملا| اودسالا

 ارك ئث هي هدا ع لب هرهاط هيرع شيام ىلع هنن دا سه سيل هان عطاقانا ل وةينأالا مهللا ىلاغت هتان لهاح
 |ناسلبا:دطاخانل ىلاعت هال فض اشي وهداس رقنوكياذ_هذأطلان ءافوخدار 0 كلذ نمعاال كلو

 3 7 ارةتسالا الا ةغللا ف٠ اوّسالل عمال ناك اذاو برعلا ناسا ىف هعوضو ءالا ظفللان دي ررالثأ ب جو برعلا

 1 00 ا مزلالاوءالمتسالا ىلع هل» بحوفرا رةدسالا ىلعءاجرذدعت دقو ءالت_سالاو

 7 1 عانتما ىلءتماقامل ةءلقعلا ةلالدلا نا وهو لوأتلا ىلا ريصملا نم بال هنا ىلع عطاه ةلال دوهو ( ىناثا او)

 : . حصا 1 جيب هي د تح بج جحر حب بحي - - سس د 0-7



 0: ||| 1 ]1 1 10 0 10 د ص سس بس 8 تغ
 تيبس

 ١ راذا كل هقناالا هلاال هد ىلع نوكستولا 7 ٠ ذا نع ركذتلا كك ذهمضكفداهشنلاةلك كذت 1
 ٌ عش !لاهتهيفرضق هنكأو ةماكلا نلفت هنكوام تقؤلا نم هملع ىنسو هللا فرعنا ا ||]

 | ابراج طفلتلا نص هعاشما ناكساقلا ىف دوصقملا لدا ذاف بلقا!نامرتنا كلا لاقي نأ لمت يلازغلا

 | نمراسنلا نم حرك مالسلا هملع لاه دقوراسنلا لسهأ ن «نوكيفمكو ةاكرلاو دال هلا نم هعانتما رت

 تسيعوولا ٠ ييارتكل «دامالانيزا لوو ضامالاوض لف رئااف توأا

 ريغنمباقلاب دةّدعاو ناسللاءّرق أ نم(ةئلاثلا ةروصلا) رفاك ةماكسا !هذاه ن نم عم دما نأ ادعت نش ةمعرمش

  0ناهريلاو لءلداابد_سوتلا تاشاوهو ( ثلاثلا ماقال اامأ )يوه تس هناعاةّصص ىف التخالاو داق ||
  31ةيلقفاا الداب بولطملا اذهتاشان نكميهن ات دسفل هقلاالا ها آام يف ناكى لىلاعتهلوقريسغتىفانم. دق
 نوقةحلا لانقندحؤتلار هن ءانةااوهو (عبارلا ماشا امأ) لانه هيقلوتلاانيصتساو ةيممتلاو

  : 4 1ةدِبَر رااتاذلل؛ قاعاتاةص نم ىه تانهص مسج ىف نكمم ضفرو كرتو ضةنو قد م

  1هتيم اني 1 ”اسا|تاجوذ تاناهن ىضقاب ةطمحمتاملكلا هذه فوقو م ناهقا اذن اولا ىلا هننتمق

 را ذلا لضفأ لاك ل سو هيلع هنا ىلص <ىبنلا نع(اهلوأ) للبتلا ىف ةدراولارابخ الا ىف ( ىناثلا ثلا )ىلا ا
 ١ َ 1١ ١ رفغتساو هقلاالاهلاال هن اعاف لسو هملع لقا لص هنا لوسر ىل م هنن هللارقتساء اعدل ضف أوهقناالا هلل

 ١ ؛ قلخنا لبق ةكنتالملانماكتلم قل ىلانعت هللا نا مال هيلع لاق (اهئاثو) تاسشموملاونينمؤمللو كل
 ْ ا ١ ذاق! تب اةرابجق شتت زراعي ونس اناسشاالا 1 نأ سيت لو ةيطسل ا :

 ىقركلامنب سا نع. (اهثلاثؤ) لجور ءهشاوظعت ةماسقلا تءاهورودلا ف سفناايليفا اس أاهنأ| || '
 .ىعفش براي تلف ىح قعفثيومملا عفداو ىعفشيو بر ىلا عشا تازام ..ماللا هءلع لاه لاه هنعدللا

 ا الا ةلاال لاقرانلا ىفا د5 عدل الل الجو قزعو دخالالو كل تسيل هذس مدا لاو هتاالا هلاال لاه نمق

 نيعلاو هكلم ينملاو همكح ءاملالاع قسعج نع دهن برع تاس كر وثلانا غلاف (اهعادو) هللا :

 .بذعاال قونيقو قانسو ىمطعءو نكلمو نيك هرتد لح هللا لوب هيودةفاقلاو هوانسزيسلاو هّتمظع ْ

 ماق نم ملسو هيلعهلا لص هنا لوسر لاه لاقرعنا(اهماخو)هتنالو ءر دمت هقناالاهلاال لان 3 دابتألا 1

 ودوريات اءدس :توميال وهو تمعو ى<يدجلا هلو كلا هلدل كي رمشال هدو هقتناالا هلال لاةنقوسلاىف (

 (ثلاثلا ثضلا) ةنملا ىف هل نب و ةئيس فلا[ فلأهنعاسحتو ةنسح فلا فلأ هلهقلا بنكري دق ئوش لكى ا

 هللاالا هلال هأ ن ءاونوك. ىت>ءامشاةعدرأ اواس< نا هتناالا هلا ال لهال يش (اهدسأ) . تكتلا ىف

 ٠ | نوع هنرموهف مللمتلا4 نب دل نينو قذاتسو هن قدده 4 نسدل ندهن رع اوةوالطساو يظعتلاو قيدستا

 ١ الثمهقٍبرضفكرتإلا وق مهنعب لاق (اهيناثو) ربافو هاير لاهل سدل نمو ىنأ موف ةو الؤس| هل سد

 اوضاوو هناالا هلا ال هعف ري حالا لمعملاو بيلا ملكنلا دعصي هيل هقناالا هلال هنا ةمتط ةرصشك ةيلاستللا |
 لبهشاال اذلاال لوق نءنولو#دسم من مده يكورفا اقلام ون مكمظعا امنا لقمقاالاهلاالا قشلنأ
 رس : الا ىفو امثدلا ةامحللا ف تباشأا لولان اونمانيدلا هللا ت سب هللا الا هلا الود نيلسرملا قدصو قطا

 :لاهمالاسلا هيلعتارعنب ىءومنا (اهثلاثو) هلئاالا هلال ل وق ةنءنيملاظلا هللا لشيوهقئاالا 4االوه |||
  1لاهمتاالا لال لق لاسةههقتاال اهلا ال نول وشي ل دامع لكل اهل !الا هلا ال لك لاهت هن كرك ذا اش ىقاعبران

 تاابمل ةنفك هقئاالا لأالو ةفكىف ن نيف ع نمو عبسلا تاومسلا ناول ىسوماي اق هيىنمخت انك تدرااغاأ
 تفغتااذاوةسهاملاتغت :تافةنضاملا لع تاخ دان وهال ةلكأ ولاه هيازعاف(عبارلاتهأا) هللاالا هللال هم
 .ال دمك انيلكن اكسل دم مساك لذات اذ ع ئافقاأو ةسحامل ذراع تفتناةهانل

 (اههذخسأ) نيهجو نم اهل متي اكلنا نع تقصتسا ال ولا قف ددحو تل ةدسغم ةماكلااهذه نكترلف ةرثك ظ |] .
 . الاو تودثاا دك أل امه دح ؟ناف امهوذقانت رخالاو ءايفسالا مزال 1

 الر قر نأ نيم ناك ت هاذ اديز ن اا ولاه امل لو ةنفاذه تيئاذا متكح ااقرخ .الزيدشاول / ٍْ
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 8 مضي نأ لمد: ةب زعلادح غاي ىذلاز» ىنخالاوا باع مزع ىتلارومالا ن ءهسفتف ملا ءرسي ىلا |

 رتسلاىم + ىفخ أن وكمف دعب هرس ىف عقإ ؛/ لام لددختو هنلع مزعز ل ىذملا همهو ىف عقوامو هيلع مزعام ىنخالا | ظ

 تح لخ ديامم ءانمدقام ب ا رهظت /ىتااروهالا نم ىلاعت ننال مق نمن وكساماطنأ ل متو( وأ

 ٍ | يوم منعش ًاودابعلار ارسال هيدنا عب لعق ىنتأ نا (ىناشلا لوقلا) بمغرتل اوزجرزلا |

 . [|| ره نا ءانعم انلق طرمشلا “ازا قياطي فك ل.ةناف هلع نمئثبن زاب <يالو مسه لش امو ميديا نيام
 .[/ كيرركذاو ةلوفكر هلا ن نءاس م نوكي نأ اماو لرهبنع ”ىغ هنا لع ءاف هريبغوأ اعذ نم ىلاعت هنن ارك ذب

 الرمق ىلاعت هنا عامسال س رهان ادابعللا_هلعناماو لوةلان مرهم انو دو ةفيخواعضت كفن ف

 ريشا كنود وب تول ل امل ماعاش عاررنة ضر

 [الا برلا كراش الديعلاو ناكمالاوأ ثودحلاباةوهومن وكي نأرم-غنمهناذمزاول نم هللا كلذو

 | زي ف صنوقدنا ودةسمفت نافصت اشي اهدا.عنيو هنم سدسلا اذه منلعاا لسص أو هو لوالا سدسلاىف
 ظ | ةكةالملا نم مهلك ثالذنا نيب رت 3 ثمدح اولا هزل اذه يداعب دحاولا ف هنلاو هل سم ملعلا نما

 ش 0 .تاذكو باذعلا ك5 المو ةورلاةكن المو تاوعسأا ناكسو نثرعلا "لوو هماحورلا بكد الماو هوركأا

 ش ' سولعافيبواك نا الدنا عسجب اذكو نيمعب أ مهيلعو لسو هيلع هنا ىلص دمت مهرشآو مد[ مهاو أ نيذل*ام ءاسإ لا

 را ادخلوا اررعشر ا اك اردنا ىف تاناودملا عسب وتاعانسصااو ف رااوة.ه .هكلاو ةيدورمضلا

 ا , كنا غةفلؤم ا ةرذلا نم لقأ ءردسا كال ذ نم كال لصا + اواسه عفان موا هر اذمو انهتيذغا فاسو اصم |

 ارسال هذه تنرع ةرذلا ءذهب تنك اذاف اهل .عسيملاو ةزيئاخلاو ةيجاولاهتاغصو هةمهلارارتسأ تفرع ةرذلا

 ْ 2ناوهلوق قمة عاد هذ كة دوبعرا ارساء كالذي لسعيالفا فلو قناود سمج هلعنوكي ف يكف

 هلزن ألاه ام ىلع هيلعت هتلعاسمن اف هتلع ىذل ا نالها هماسقب راش دلا نا لسا ىلإ ىنخأو رمس العب هاف لوقا
 5 ايلا صقتش ال وابضم ملاعلا ل_هعاهءوضناف سلا وهو لاما ذهلو ناش نم لعيالأ لاهو هلعن |

 را وراصم الا قلش ىفهلا ريبدت نم ناف ىخالاو رسسلابامماعنوكيال فيكن انه-هاذكننئثاببت و

 1 ع و صمت ضرالا ىفةزوك م اهلوم | مرحالفءاذغلا تال ارئاسالو فاسهل سدل اهنا تابئلا
 اهب ىلا بانطالاك اهقورع ىلع ىلا هنا غقاروال ا ىلا اهنءو قورعلا ىلامئمو ناصغالاا ىلا ءاذغلا كلذ
 لكنم بهذت ٍقورعلا كل ذك ةفقاو ة#لا قبل بناج لكن م بنطلإ دم نم بال هنا امو ماين ب ريض نكي :

 أ اهتمع اذغلا لصمل اهفةث :وثجا | ةقمقدلاقوودلا نماهيفامو ةقرو لك ىلا تواتول مث ةفق اوذرحشلا ىقبتلبناجا

 ا ندنى ةقولخلاقورعلا هم_ثىهو اعب رسقزع .الةقرولا موطبةيوةن كلذ نوكل ةقرولا ن : فنا لكلا
 1 ظ تادلا رطظنملا ىفاهت.سحا ناف راصث الا ىلا ارظذ1 من دعلل وقم توكستت حورلاو مدلل كابس توكل ناوي را

 1 أرهظتاههايشاوءايشالا ذهف امهتءفنمىلارظنا وبنعلاونيتااةرصئ اهصقاا وامها لصاسالو فالفناو
 01 ىئسحلا٠امسالا هلوهالا هلال هتنا ىلاعت هلوقامأ ضرالا اليل رمبلا قد ت لاتثمملعر نعبزعنال هلا

 ا 1 ىنهلاءاشن اى اسس دمحوتلا ل الدنالعا دمسو تلا ىف( لوالا) نيمسق ىلعهمف مالكتلاك

 مّدقنىذلا هجؤلا ىلع لءلابوةردقلا,فوصوملا نانيسلانهه رك .فامناو اند سفل هقلاالا ةهل 1 امم ناكولا

 تاجا ىفو بالا اذهب ةقلعتم اك: انههرك ذناو هري-غقودةدامعلا نصت ىذااوهو كي رشال دحاو '
 || باقااداقتعالا (فاشلاو) نابلايدارخالا (اهدحأ) عيرأ دمح وتلا بنام ناملءا(لوالاثصلا) |

 ا ارع فار ومغم ديعل اريسب نأ (عبارلاو) ةحلايداةتعالا كلذ درك ان(تياتلاوإ |

 وه كاذف باقل, داقتعالا نعابلا دجو نا ناسا را رقالاامأ) دعصلا دجالا ناف رعريسغئ“هرطاخف |
 أ رظ'نمنا. (ىلوالاةروهلا )روص هنن ناسللابر ازرقالا نع اما امي دح واذا بلقلان(داقتءالاامأو) قفانملا |
 1 ار ا نم هيلع نهج نا لبق تان هفرعاكو ىلاعت قا فرعو ||

 | تيكانسأبب اييطانم ق.سالف هب اهفلتلا نع عو هب فاك ام ىّدأ هنال مي هنأ وااو هناعا
 ميال

 | ب ل بح دوو. هس - 1 محلا معسم يضع جل اصسصخ

 - هما 3 اسس املا:

 توما

1 1 
1 
1 
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 ْ زوال نكساو حدم مسا ناك امبابلا ادهنموحدملادادزاضرالاو تاوعسلا عيدي تاقاذا كناف عدد 1 ظ

 نأ اهتنراةمنوكيام ءاقمالانم (سماخلاثصلا). ميحرلا نسج رلااناوقك انورقءوأ اذرفم||)

 نسعرلا هللا مسيري تف تم دقق ثاحجالا ةيتبو ميكس ازيز هلا تنأ كناف مها تغت ناو ل دابع مما ْ ٍ

 هسنطو هعفرق ميسرلا نوحرلا هللا ميسنهئفانوتكما دغاكف طارش ىأر تكلا ىف (سداسلا ثلا يحرلا 1

1 4 

ذلا الا امأواحدم راصاخس ل للا لعاجو حامصالا ىلا لق ذاق عناصو قامو 0 ظ
 هنئاح دم ن وكس, ى

 انلوقاشبأو غابأ نات توعالىذلا ”ىلاوأ مو.ةلا ىلا لءقاذاف”خنئاوةوخ غاب راص هريغب ثرقاذا ام

 حدم مسسانوكيأم هنموزاب ىوابلاو ريضلا فئاك ابو نيريصتملا لل داب لدتا ذاف فثاكو لءاد 'الوقكمدارفا

 موبدعتنا ميسملا لوقذراك-ىفىلاعن هلوق ءاشمو نااءلارهاظلا دمملاٌىدمملا رختالا ل والا كلوتك ||

 (اهيناثو) ةرخ الاوان دلا ف ك مسا بمطت نذقفاشم ٠ تدطرمش اء لوةءالئاه مولا ف ىأرف هءاب و: 3

 اهيناعم نحل اهتس لب تاوصأو ظافل أ اهنالاهتاو ذلءامعسالا نسح سولو ىلا هاسعسالا هلتو ىلاسعت ةوُذأ
 نابسحالا عم ىلعفادانهلالءانسس> تناكامن ا ميرلاو راغغلاور امسسلا سءاال_ةمنا دال ىلا عجرب انس لإ مس سدا نم ىلع لان كا ذَناف ةقلللاوةروهلاب اعني ان بح هلناة سمعا نسحب

 لصقل هب قيليال نسملاو نسح تنأ نجلا لاقف ةصولا|قلاو نحو ميدقدنلابهذايكح ناكوروأ|

 انئريسو انلاعف ؟ميقانسفكيانهل!ناسحال الا ةنسفا تامنصلاو ةنسل !ءامسالا لن نم انارهاظتالف ةنسسح
 ثناسح دنع متاوملا اوءلطأ ماللاهلعهلوق ( اهئلاثو) باذعلاةشحووباققعلا مقهسلا مضتالف

 ْ يسن اخ كن احا نعان درئالف ىف اذفءاسالاو تافصلا ن_سحامأ ىذرع هولا نسسح انهلا هوحؤلا

 ءاملا فاهترطف هنتب م ذأ ةنبا هل ن اكو دس داصف كسلا ذمسي ناك ا دامص نارك ذ (اهعداروإ نب رمساش
 ةَرءاهمةلت تناكو دكمسلا كتاه هلع تر ةممصلا كا[رانهلا اهتافغا الا ةكرشلا ىف تءقوام اهنا تلاقو

 اهنماةصلخو كك ذهب انج راق كدر ر# نمانم-رخاو سدلب اةسس وسو انتداطصادةنمو ردلاىفىرخأ

 نم<رلاو برلاو هللا هو ةحت افا !ىفة سب ءا»الا نم تركذ (اهسمءاخو) ى رخآ :تمكتحررا<ىفانقلاو
 روقلا كلذ ق.طتال حاورالا نا تاعف ةماقعلاو ةير ا وة !ىلا ةراسا ىهو ةمهلالا ترك ذف كملاو ماو ْ

 هناقادح أى نر نءناداتعملاو ةسرتلا ىلع ديودو برلا فطالا ىلع لدئءاعءاةعب رأهدسءبترت دوواعلاو ١
 ميظعلا كلا او كيا ان سعالا ت3 م ة#فأرلاو فطللا ىفةباهنلاوه كل ذو يححرلا نوحرلا تركذ مث سهأ لمهيال |
 ءالؤه نعوفءتنان لوأ تنأن جهماف تكلم مالسلا هيلع ىلءل تلاف ةشئاعنالوزجاعلا فمعْضا | نم ةلبال |
 ىذلا لاف ك لع مركأ كقلخ ىأ ىهل مالا هماع ىموم لاف ىظرةلا بهكنيد# نء(اهسداسو) ءاهفعضلا |

 لدغا نقل ىف لاه ريغ لع هلع ىلا سلي ىذلا لاه لعأ ك قا ىأف لاه ى رك ذ نمابطر هن سا ل ازيال
 ىذااوفو ىئمّتيىذلا لاهامرح ما ءأ ك_ةا ”ىاف لاه ساسناا ىلع ىضةي كه سفن ىلع ىضةيىذلا لاق
 وهفهلهفتام لكو لخذطفوهف هب ت:س-ًاام لكنا لءناناف كمهتئالاناانهلا هلهّتيضق اع ىضربال مث ىنلأتسب
 ىلوأ نم عجلا ملعيسدانم ىدانةمايقلام وناك اذا نسا لاق (اهعباسولانلا عأءوسانذخ اوتالفل دع

 نيذلا نبأ لا-ةي م سانلا باهر نوطختيف نومو ةرف عج املا نعم-مبونج ىفاحصنت تناك يذلا نيا مركلاب
 ةعبشلا نوكت مث لاح لك ىلع هلا نو دم 1 !نيأدانمىدا مث هنئارك ذ نع عس الو ةراسجت م-جيهلنالا ناك
 كلضفب انع ف ءاف انف اط ىهتنمو اذتر دقر ا دق كل ملع انت اوان د نحضذانهلا قب نم ىلع باسساو
 تافصلاوءامءالاف تانملا عما ول باكي هسلعةتافدلا وءامءالا ف ءاصةتسالا دارأ نمو ك_ةجرو |

 تدناىنااودكماهلهاللا ةفارانئأر ذاىمومثد دح لانأ لهو ) لامعتهلوق » قف وتلا هئئابو ْ

 كنا لعن عل اف كيراناىفا ىمومانىدوناهانأ انف ىدهرانلا ىلع دجاو أس قباهنممكسش 1 ىلسعلاران |
 باق ىوقي انج كلذ عستأ هفاك اه لوسرلا لاو نآرقلا لاح مظءاىلاعت هنا لاعا (ىوط سدقملاداولاب |

 كتاغصو ةنسح كواعساانهلا لوقنف هصق ملغع مبشلا لعفلا لعفاذ ا محب اوهعبق تنأرخ الآلاف مقا |
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 ف ةرح لاصتا 3 كفءانبلا امأ تلا ىلءدرغللا مالا نم هسملع لخدام عمال وثب ممنأ الاب هاذ الجرال |
 0 اقفو ةقحسملا كرما ىلعءانبلا اودصق م#بنالذ تفل اامأوادارامءااراصامن" اكهيلع ل خ دامب ىؤنلا

 " 8| دوجولا فهلا الل صالاو فوذت هرب-> (ىناشأا) ءانيلل بجوملا لءادااو بارعالل بجوملا ل.ءادلا نيب

 ١ | مهضعبلا# (سماقلا ثصلا) ةهاملا ىلع دئازدوجولانا ىلع لدياذ_هواناةؤقالو لوحالو

 7 [| مدقق فكن هروست نكح# ال توبشا! ىلا فضي لام باسا !نافبل سا اروصت ىلع مّدةمتو.ثلا روصت ا
 ْ هلع مدق مرحال توبثلا تادكومنم بلساا اذه ناك هنا هباوجو توبشلا ىلع بلسلا ادهه

 0 | لاه (لوالا ثصلا) ثاحاهسفو ىلاعتهللاءامسان «ثحل ذي , الا فمالكلا نم (ىناشلا مسقلا) |

 0 | مكسفنال علم جنو امس مكل تاعجانا سان اهيأدانم دان ةماسقلا م ولناكساذامال_لاههلعأ
 | مكم_سل عضاو ىبسن عفرأ نأ الاف مك انغامكمرك أ |ملعج من اوم قنا ىدنءمكمرك !تاهحانا امس 1

 | لماكماسقأ ةئالث ىل-ءلوقءلاةمسقىفءاشالانالعاو نونزك مهالو م_ملع فوخالنبذلان وقل انيأ
 | ناصقنلالمستحال ىذلا لءاكلا امأ نيسهالا لب ةي ثااثو لاكلا لمة ال صقانو ناصقنلا لمتال ؛
 | مهيمأام هتلانوصءدال مهنا مو [نءناف 24 اللا سيو قالا بوسولابهقس ىف كاذولاست هقازهنا

 0 ىذلا سقانلاامأو اوذم [نيذلا نورف سيمبل م-ّماهص نمءونوم ركع م دامع مهملا م-هتافص نمو

 1 | 0 راتناسنالاوهف ذ اعمج ني مالا لقي ىذلاامأو ماجلاو تابنلاو تادا+لا وهف لاكلا للمدحالا

 ا | لفس أ ءاندد رم 2 لاق. ثمح لغستلا ىف ةران ورد: ةمك لمد نع قدص دعم م ىف هنا هنعربتم ثءحم يق ورتلاى ف

 امسي نأ لاس هتاذلالءاكتوكيالامو هناذل الماك اسنالا نوكي ,نأ ل اس كلذكن اك اذاو نلذاسأ
 05 ا لاوزلل ضرعي مقنامسق باستنالان كل هتاذل ماكل |لاككلا ىلا است ةمرعسب نأ ىلا لاك ءافوصوم
 71 | لام او لاملاو :صلا هلاثمو هرفةدئافالف لاو زا ضرعينوكجر :ىذلاامأ لاو زال ض ردن 5 دال مسقو

 | فص لاوز عند هنعةسملالاةفصلاوز عن :>ءام هاف ىلا تلت كدي دومعف ل اوزلل ضرع نوكمال ىذلا امأو

 000 أ لاكلا ةفص ع نءحورلا لق: :الهناصسوطاوهو هما بستنملاو لاوزلا لقتال ةمسنلا ذهن ك نع ةندورعلا

 5 أ باتالا كلذ بيب ليلا وةدلبلا نا:حدمىف غلاست لازتالكناف ةهلرسق ىلا ابسنتموأ داب نم تنك اذا ع
 ١ ا | هو لاه اذهلف لو ناك قاذلا ناستتالا يسهل ايريك ت وعنو ىلا عت هللا اركب لغتشت نالف ىظرعأ

 ْ هللا ءاعسا ميسقتىف (ىناشلا ثدملا) ىسحلاع املا هاوهالا هلاالهقالاقراهب ءوعداف ىنسملاامسالا

 أرومالا بسحر أ هتاذ ءازا بسحو أ هنا ذي سم هسلعاهقاو نوكم نأ ام ا* د لك مسانالعاىلاعجأ

 00 هولا اذ_هىلع مسا ىلاعت هنن ل5 هناىفاوفاتخ ادقف (لوالا مسقلاامأ) هناذنعة-رامللا
 سدل لاه رشد ةمواعمرعغأا_خ !لاه نذال مأريشلل ةمولعم ىهله ىلا هت هنا ةةمقح نا ىلع ةدئدمتءلم#ملا
 أةزامسرع ةموصقلتاذلات :اكاذاو ىلا ىلا هب راشي نا مسالا نمدوصقااّنال مسا ةصوسخملا هناذإ

 ا أ|امأو هلا مساريسفتف كلذ قمة ىف انملك_ةدقواهل مسالا عضو عنممافاهبلا ةملقعل اةراشالا تعندم 1

 | نكس بك م لكن الءانزجالا نم ئث هناذا سيل هنال لاحم كلذن هنا ذءازنج ا بس هيلع عقاولا ميسالا |
 1 0 ا .الااماواكرب نوكي افا نوكمأل دوجولا بارا

 "رب 4 0 411

 ا
 ”[075-- 2 5 0 ل ا
 , 3 در 1 وفا

 9 00 ذخأملا ىلعهمنتلاو هاذ هذ ةمه انةمريغ ةفدارتمال ةن لا اوسع 1

 1 ”هك:الخاو هتناالا اهلعت الغلو ىلاصتهقن الا هأعدال فا ما فال [ةعدرأ ىلاعت هق نا لاستد (ثلاثلا

 , ةاروتلا ىف اهتمةا غلف هنولعت ن نيسنمؤملاناف عبا رافاالاامأوءامبنالاوةكئالملا وهتاالاا_يلعدال فلآو '

 ااهامس انخرط رهاط اهتمنوع سنو عتناهر ه1 ىفةيامور وبزلا فةئاملل ولالا ىنةيااعالثو

 | لعاج ةوقكدمو ان دارفناب سيباماهنمترقلا ىف ةدراولا اع ءاعمالا عادا 2 حد اذ

 ص ني
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 ١ لافدنع رخأت تناكراشلا نأ نمىو ربىذلا امور 2 اذه رونناك ام دْئزلاَنا نمكو ربىذلا ىذاقلا | |

 1 قو مالشلا مهيلعءاببنالا نمريغل: ةزعم نوكينأالا عنتمؤهخالاو كل زاجل تمن هولا تناك

 ' دعبد هسولا اذه ىلعو اييثول جو هيلا هنا ىسو | هلا | هده ىفنا ىلع ةلالد ىحوبا ل عساه كنرتخ >ااناوهلوق

 | ا هات تاكو او ىدومان ىدوناهان الف ىلاعت هلوق كلذ دا ف نيبو هنعرانلا رخأتن هوورك ذاع |

 ا نأى هنهذم ىلع ضارتعال اذ ه ئياما ىضاقااانلق ةدئاف برقعتلاءاسفا ىنباللو كل ذ مصامل لاح دعب

 ليلقلانامزلا لات نال بي رقة بءةعئلاءافب كت قلاامآو ةلوق ل طك لطانأن دنع كذا رغصاهرالا

 ا ىنانىدون ىأ فلا, ىناريثكباوورعو أرق (ةعبارلا ةلكسملا) بيقعتلا أفا دقبال ا دنلاو مما نيام ال |

 ١ | ما 11) هتلماعم لموعف ل وةلانم برضءادنلا نالوأ ىمو مان لمقف ىدون ىأرسكلا,نوقانلاو كيداعا ||
 ١ مناف ةلزتعملاامأو ت وضالو قرر سل ىذا مدقلا مالكا دعس ىلاعثاقا تا رعشالا لاق ْ
 نالاهرتغوأ ةرصتلاكماسجالان م مسج ىف ءادنلا كلذ قلخ هنا هنااولا قف مالكللا كا ذدوجوأو ||
 مالكلا اونا ففربملاءاروام لهأ نم ةنسلا لهأ امأوهلهفءاسث ىتءو هملعر داع هلقاو ىلاعت هللا مالك ١

 ْش هب الانا وكتحاو ةرحشلا ىف ىلا عثهلتاَهقلتتوص مالا !هملع نب ,ومهععم ىذلاّناا وعز / مهنأالا ميقا ١

 الأ تزعم ثدحلا قع سترملا ورانا أ هنا ىلعءادنل !بتر ىلاعت هنا اولا ثلا توندلاو هع ا :
 | ىلاعت هللا اوه ىدانملا ن افرع فدك م السلا هلع ىءومناىفاوفلتخا(ةسداسلا:هلعسملا] ثدحادنلاف

 معلا امأ ةلزمعملا تلاق ةزهلاهقرضيش زوو كاذيارروز شال ع 4 قانعت دقاق ناتو يعاب امصأ لاش ةذأ 01

 ْ ىرورضأ | لعل ا لص ىلاعت هنا مالكءادنلا اذه نوكب ىرورضلا لعلا لد>ول هتالزاجريغق ىرورضلا

 1 لالدتسالاب ةمواعم نوكتتاذلاو ةرورضاا.ةمؤلعم ةغصا !نوكت نأ ةلاحتضالر داسقلاملاعلا عذ ذاصاادودوب 2

 ىيؤرشلا للارض الاكس ةوكئ ومنو ةزورشلابه الفم لاعتقال ول نا دلو ١

 : وسو هنو تمم 9

 ْ كلذ ف اوفا ا عر هملا كلذ هفرعىلاعت هنا نا اناعف ف. ءاكذاا| نع ىبءؤم ح 0

 ناىلاا ةجاحالوز ملا ةطساوب كلذ هفرع ىلاعثهتلانااعامق لعن لاف نم مهتم (اسهاأ) هوس ىلعزمتملا ||| 1
 : ءايئنلا ىلا ةرحشلا نم هعطالارونلا دهاشامل مالسلا هملع ىموم تا كوري (اهيأ انو)وهامز عملا | 3 فرعن ظ ا 31

 || كيزديأم لاقو كشلا اذه هلا رطخلا سدلبا نا مكن كلا برقأو كياطم تو كقلشو كمامآو كعمانا 0
 ىاذدق. نم هعم#أ م ىلع نخو قمع نغو ىلع نمو تت نمو قوذ نم هعمسأ ىنال لادقف هللا مالكع مست كنأ 00

 ْ لافت نأ نياقالاو الو كنتوص ععسأ اك سبل لات ىدوماياعدونق هرا.ع ىلع هي دي عضوتةكئالملا عيبست عمم و

 لك ناك تح ى طاع اوى ازسا عمي هععس أ ىف تاهالا ةذه هقالطا ىنعمو نيةولذلا مالكي سنلا هنا تاعف أ

 || (اهعئاوو)ازمعم كلذ نوكسفاهرمغو ىصطاكداع نمءادنلا عهسولعل (اهشلابثو)“ انا تراص ئمةسزاج |
 ألا ريضت تناك امرانثلا كلةوراستلا كا: ئيفطت تناك ام ةريطلا كلنا تسد اريضاطا ةرصتشلا قراننلا ىأر هلا | ظ
 ظ اناىنا فريهضأاربركتنا اولاق (ةعباس ءااةلثسملا) هناصتسن هقلاالا رسأ هناءر دقيالا د هو ةرضالا كلت ||

 | (اهدس أ)اهوجو كيلعت عشاق لوقف اوزكذ (ةئماشلا "ل5 ملا) ةهمشلا ةلازاوةلالدلا دكوتل ناكبد |
 سدقتملا ىداولاب كنا هسيّةءلاهكلذاو س دقملا ىداولل ةنامصا مه هاذه سعأ كل ذل تدمراسجس دلج نماتناك

 سابا .(ةفاشلاو) ىدشلاوةداتقو' لامتلاو ىباكلاو اقم لوقو مالسلا هيلع ىلعل وقاذهو ىوط
 ىلع كلذ لمع نا(اهئلاثو ) دهام وريم رمد ني دعو نسكسال اونادهو ىدا ولا كرب همدق لائسل امهعل

 ىلاعتهناهماع ل #ءاذلا وهن در مالكعاسع- دنعاعضاخو اهل املظءغن وكيل انفاسالا اه أطيب تان م ةعقملا ميظعت | 1

 سما ىداولاب كال كيلعن عاما ىلاعن لاق هن اكفذ لدعتلادشب أ زدنهو نمؤثملا ىئداولا, كن ١ هسقعلاق ا .

 هلوةةداولاو ةجوزلابرْسمي مونلا ف لعتلا نا (اهدسأ) اهوحوابفاو ركذدقفةراشالا له أ امو ىوط |

 (اهناثاف) امهعأب نلقل!لوغشم قسال ناو داولاو ة-ؤزلا ىلا هرطاخ تفتلنالن الا ةراشا كلهن علا |

 ةفرعم ف ةماكدأ اب باقلا قر بصرعص) ناد د سعأ هنأ اة رح الاواسدلا ىلا تافتاالا رانا ل أ

 ل يللا
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 د“ الكودل اوتكخالبالا يف هيلا ذب وق:مالسلاهسيلعءابننالا لا اوضأرك نمل _سو هيلع هقلا لص هللا لوسد |
 اكمل 'ءلصاحلا ةنّغلاو ةدحملا نالمالسلا هماع ىنوعأ ديو كداَوف هب ثنثنام لس رلاءابتا نم ك بلع صقت
 ١ ص ا ىموم ثي دحلان لهو لاسقف ءراكملا لمت ىلع هربسب و كاذب لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باق ىل سل ملغعأ
 1 | ىموم عا نم يربخأ ام لأ اذهنوكي نأ لمح ان ألو ةلوخ ( ىلوالاهلسسملا) لك :اساتهقإلا

 0 |لمدعو "ىلكلال وقادهو هلهمنتفن الا كان ادقو نت الا ىلا كنأو ل ىأ 25 الهو لاسةفمالسلاهماع
 1| ننانعلاصغلاو لئاقم لوتاذهو كان أ دق سدل لام هن 00 لا فكل ذءانأ دقنو كت. نأ
 | نكل ىلاعتهقل لعزوبجال ىذلام اهفتسالا اغذل ىلع ناك ناو لان [لهوهلوق (ةناشاا هللا ) سايع

 | ١١ اربخ كغلب له هحاصل رم ا لوي امك كلذىف غلبأ ةغصاهذ_هو هلق ىف باولارب رشته نم دوصتملا
 أ : ارد باوحلا ناكل ماه: سالاوه دوصقل ا ناكرلو هدا ى ىبوبامةفرعمىلا عمال علطسف اذكض

 ظ |لهوأ ارانئارذاىلاعتهلوق (هئااثلا"هلّمملا) .ىلاعت هللا ىل.قنمال مالا هلع ىنلا لق نم

 ا |[ 4نذافهتدلاو ىلا عوجرلا ف اسعش مالسما هلع ىموم نذأتسا نوريسفملا لاهاران كر ني هب دج كلام

 | هماعىءوم حدقف قب رطلان ءداح دقو ةعجلا اول. تناكو ةملشم ةئاسش هل - -ءلىفقيرطا|ىفنباهلداوفجرشل

 [ىدسلا لاق قيرطل اراسن ع نءديعب نمارانرافثذ كلذ لو نم وهانيبفأ ث ةح دقالاروب لقرانلا مالسلا

 | ىلع ل دبامنارقلا طفل ف ساوتر مث ىفاهار مال_تلا هءلع هنانورخآ لاهو ةاعرل|ثاردنن نمران املا ّنظ

 1 وما اول نكي ءارئذلا مسهضعبلاقفاوغلتخاو كاذ

 رشترانو اءن دلاران هو برشنالو لك ًاترانماسقأ راسل ل_.قءاسإ الا بعزوعال بدكلاذا

 | رانىهو برمشتو لك ًاترانو ارانرمضشلال ار ححشلا نم مكلل لعب ىلاسعت هلو ةارد مشا ارا ىدو لك ًامالو | ١

 ناران (اهدحأ) ماسقأ ةعيرأ ىلعرانل ا اضب أ لءقو مالسلا هملع ىمومر ان ىثد ترم الو لك ًانالرانو |

 7 ملا ) اهلاو) محهجران ىف مورونالب ةقرح (امن انو ( مالساا هلع ىبءو مران ىشو ةقرح اليرون

 37 ّ 00 ل ريالا ارمصب أ الف راصمالا ران ىعوروتالو ةقرحال (اهعباروز اندلاراب ىفوروغلاو

 | انهدحو ةًارملا نورك, نأز وي واهءميذاا مداسلاو اهداوو ةًارم- باطل !نوكي نأ زودف اوثكما
 ]|| ةعاجللا ظفليدحاولا بطاخع دقف اضيأو عملا ىل_ء عمي لهالان اف لهالا ظفلرهاظ ىل_غ حرخ نكحسصلو
 1 مارا ١) ك1 ل0 للا راسالا نان الاو ترس اران تن [ىفا مكناكم «ىلاودقأ ىأ امن

 5 دجوالو هبسنؤياماضي أوه لمقو م هرامتسال < نا للبقاكمهروهطل سنالاو ئش بأ | هب ني سمي هناقنيعلا نانا |

 0 ا دودوو سوقلاب سائبالا ناك امو مؤسف أنيطوتل ىفا ةماكب ىف أمس تيد اأو نا الا هم

 الئامكست اىلا لوقف عاتب لومكتا قمل لا عمطلاوءابرا لج امه مالا نيس ون من قتسىذهلا 1

 0 مالسلا هملع ىسوم نال لاب وهو ةحلدملل يهاربا بدك اولا اموقنا هذ ةنكنلاو هن“ اقولا نش لامدعد

 "ل دعيالت مكثاىلا لوقيف عطقي لو مكمن ا ىلعا لاق نكسحاو مك[ لدي لف بذكلا نعزرتحا هن ووين لبق
 "|| ىدهلاو ىدهراتلا ىلعدس وأ امهريغوأ هل-ةوادوع سر ف سدة اراسنلا سدقلاو هيءافولا نةيق.ملام |

 | ىلع العتسالا ىنعمو ةمالعوأ لملد نمي ىدتهأ امرانل | ىلع دج ىلا هن“ اكيزدصم مساوهو هيك دمويأم 0

 ٍ انلفاهلعنيذ نا وناكاببا اوطاسأ اذا اهب نيلطدملا نالوامنم بيرة ناكملا نولعتسي راسنا لأ ناراسنلا

 امعبم فقوف٠ اضيران هناك اهالعاىلا اهلفسأ ن ءءاريضخ ةرص؟ [ اماما ماد تانج ْ
 هوو ةركالأو|ينزرشخيضتزابن الف ةرلا دع و وراسل ا ةدسن

 ظ ا ا رخأتف.ديرانادملا تلاها نم هدفا باطل قاعد
 نيبرون اذاوءاعسلا ىف ةعطاسهنريضخ اذاف اهعرفلا هرلغب ىءومىر م نكت لان 1 2

 ' لاق ىندوماب ىدولق بأ © ىلعةدي عضوا ذىموم يأرا-إةراصبالا هتع لكس 7عاعش هل ضرالاو ءامسلا
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 ٍْ اناصص أ رتجاالاثةالصلاب م.م اناث دابعلاب نالت دم وتلابم أ نأ دعب ناصسدلا (ةعبارلاةلمسملا) د

 اركذيلو ةداسعلاوم سغأ هلا (لوالا) نيهجو نمزئاج ةجالا تقو نعنايبل اريخأ اننا ىلع : الا هداهم

 ةالصلاقأو لاهدتا (ىناثلا) ناسلانع اكضنملهحمادورو ذو هلا تنثف ةدابعلا كلت ةقنك
 هللادعتىتااّةال_هلا فرعدق مال_ىلا هماع ىمومّنا عئدعال ىضاقلا لاق ةالصلا ةضضنكن يلو 171 ذإ

 ظ هلع ,؛ ىلاعت هنا لمسح و كلذ ىلا اهبوتم باطخ اراصفءاسنتالا نم هريدغو مالنا هملعاسعا م ىلاعت
 هس درسا هناذ لزالار ذعلا ام[ ب اوذساو ردقلا اذهالا هيفركذي )نآرقلا ف لوقملاناكناو لاما ىف
 أ مواعم مأ ىلع هلحس نم ىلد أ ةديدج ةدئاف ىلع ميظعلا باطما اذه لثم لمفاضي أو ىنديغافىلاعت هلوقىف |
 هلوقانلح ولو مالسلا هملع .بسعشا ه٠ ىتأ|ةالدلا بوح وىف ث:ناكسام مالسلا هيلع ىمومّنال ظ

 .تاصا1 ىرخأ :السص ىلع هانلح ولامأ ةدئ از ةدثاف ميظعلا باطلخا اذهنم لص كج الصلا هقأو |

 راك نامسلانا كشالانلق نأ :ارغلا ف هك-< )ناو عض ذوملا كا 3 ف هيب ىلا_هتهلنا لعل هلوق ةدئازلا دنا :افلا |

 هوجوىرك ذاهاَوقىف (ةسماخلا :لثاسملا) ةياعش ا لوأ ناكلاروك هن فواظ سا ّْ
 || ةالصسلا لامشالاهف فرك ذنل (اهيناثو)ىل سيودبعأ نأ ىرك ذناف ىنركذتل ئعنئرك ذإ (اهد
 حدللاب كرك ذا نال (اهعاو) اهي ت ماو تكلا ىفاهمكذىنال (اهثااثو) --

 || صالخال (اهسداسو) ىريغرك ذبهيوشنال ةصاخ ىرك ذل (امضاخو) قدصن الكا لعسأو ءانثلاوأأ
 لعق سأن رسغارك أذ ىفن وكل (اهعباسو) رخ ااض رغايدصقتالواهب ىئارثال ىهجبو بلطواكركذ 2

 || تافوال (اهتماثو) هتنارك ةنمحراةباق يدلنا لاب انا ينيب ليي 2 دموعي نإ
 ةالصلا مقأ (اهعساتو )او قو ماباكنينمْوملا ىلع تناك ةاللدااَن ا ىلاسعت هلووقل ةالصا ةمويس+
 لاق لاق امسونع هللا ى نر سنأ نعةدانقاغوو يا

 ةالصاا,مقأوأر :مكلذالا اهل ةراغك الاهرك ذاذ|اهاصدلف ةالص ىسن نم لسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر ١
 مزايا هنارخ . الاوا ماَضقرغا هرفكمال هلا (امهدحأ) نيهجو ثيدحلا اذه لم <ىباطللا لاق ىرك ذل |
 د أش ا رادامرخا هين :كور ذعر بغ نم ناضمو موص كرت ةرافكلا مزلناك ةراقك الو ةمارغابئاسن ىفأ|

 اح ذلةالسلا مقأ ل ومين أةرابعلا وحلق ناف طقفكرئام ىلسيامنا و مدوأ ماعطا نم يدق هكست نم |
 فذ_> ردت وأ قا لصالاركذ لل ءانعم ىرك ذا هلوقانلقا هرك ذاذ ا اهاصيلفماللا هيلع لافت

 ءادالا بدترت ىلع اه ضي نأ بست ناولص هتنافول (ةسداسلا هلمسملا) قالصر كس ذاىأ فاما ||

 ناك نارطن ةنئافرك ذو ةضي رف تقو هيلع لخدولو هنا هجر ”ىفاشلا دنع ز اجا هئاضق ىف بيترتلا كرت ١
 ةيتتافلانأدب و ثدحت قولا ناضناو زاج تتولا ةالصب أ دب ولو ةنئا لان[ دب نأ بحتسا ةعستقولا ىف ||

 اهع 1 تول :المف ع رح اسد ةتايغلا را وكرفتل قع تقول ةالسب درر نأ بي تقولاتافأ ظ
 بيرتلا يعهللاهجرةفشح و لاو بالو اهدعب تقول ةال_ صدي عي نأ تسي وةتئاقلا ىضق من
 موبلااسهك رت ةمتاف تقول الد لالخ ىفرك ذتتول لاق تح هيلو موية الص ىلع دزت لام تامل ءاضقف ْ

 هج لطم الفاقمضت قولا وكي. نأالا تقولا ةالص ديعيمت ةنئافلا ىذنتمف تقول ضرف لطب |
 امرك ذتتكأىر ذاةالصاا مقأ ىلامتهلوةفةئاالاامأ سايقل اورئالاوربخلاو هن : الا هقناهجسر ةفشج نأ |
 ةرك ذنملا:الصلا مقلة الا نعف ايك لد عك أ ”اولداةالصلاامقأ هاوقك دنع نعم ماللاو | '

 أهرك ذاذااهلصملفةالص ىسن نم مالسلا يلع هفوقفرياامأو بترتلاةياعر ىضنقبي كا ذواهرك ذئدن ٍ

 هللا ىلصص ىنلا ىلا امنع هللا ىضر باطما نب رع »اس لاق هللادسع نب رباج ىوراضيأو بدععتللءافلاو |
 تداكى حرصعلاةالصتملصام هللا لوسراب لوقيو سد رقرافحسح سي ءذ قدنانا موي سوديلعأ .

 | دعت رصعلا ىف وءاسطبلا ىلإ لزنق لاه دعباهتيلصام هقلاوانأو لسو هلبدلاىكدص”ىبنلالافسمشلا بيت ٠]
 ظ هيلال دسالاو ةيفنلا تلاه نيصصعلا قروك ذم ثردحلا اذهواه دعيت 0 ٠

 م ار |.



 لا طتاق لواط نمافق نمادؤل ائداولا نم دارملاو ىلانعت هق
 ١ لاي ناسنالا نا (اهثلاثو ). تاهواخلا ىلا تغئاتالف هقرعملار ب ىلا تلصراءا كنا عب هنزع ةراهطو

 ِْ | نكموأ ث د# سوسحملا ماعلا لوي نأ لثمن هدةءالا هنءلا لصوت نا هنكمال عئاصلا ىلع لال دّمالا ظ

 ١ ظ ىلا لقعلا لصوةيام_مبنال نيلعنا |ناهب_ثي نام دقاناناهو عناصورئؤمورب دمدلف كلذك ناك املكو

 || ق-ىالنأ بو قاانخلا ةفرعمىلا لودول ادن ثقااسللا ةفرعم ىلا قانا ىفرظنلا نملة او دوهقملا
 7 ظ نكنالهل لق هناكف هم قا ارخدسال ا نعامو رم قبنريغلا,لاغتشالار دين النه دعا كنت ىلا اًءةّدلم ْ

 ]|| ةحلو ىلاعتهلا ةفرعمر<وهىذلا س دةملاىداولا ىلا! تاصوكناف نيم ده! ك:متيرط ايذناو بلقلا لغتشم |

 ناكولذا ميدّقب سدل ىلاعت هبا مالكا ىلعكءاعن عاش | هلزو تب ةلزتمملا تلدتسا (ةعساتلا"ءلملا) هتيهولا

 "||| رادلا ف لجرلاناف هغس كلذ نا مواعمو ىموم ا #كلعن عل ا ىموم دوسو ل#.ةالئاه هنا ناكلا عد
 ]| اهقسوانونج كلذ دعيني رضاح نانوكمالازعواديزّت اعمل عف:الورعانو لعفاديزانلاهاذاةملاسملا ]

 3 ناكناوىلاءتهم الك نا( لوتالا) نمهدجو نمهنءاب اص أ باو ىلاعتو هناصسهلالاب كل ذ قدلب فيكف

 "|| ىلارفساا ل ئث لزالا فدجو هنا ىدعا عأ ناكمنا (ىناشلاو) انهنالوا ىهأ نك ل لزال ا ىف هنأالااميدق
 || لعل ةصص ىضتقت ةردقلاّت اكءولا كل :ىفريغتلا ع وقورعسغنمارومأم هب صاهشلارانص لازرالام
 | اذهوائيهاذك ةمعلا تصح لازبال ام ىلا ترمس لف علا هذهريغنم لزالا ىفةد وح وم تناك امنا

 1 لهنلا ىف فاوطلاو ةالصل ا ةهارك ىلع ةفالدةي"الا ىف سل( رشاعلا"هلّدسملا) قمقد ثحيو ض وم هنف مالكلا ْ

 رهالا ناك هننامااكسيظعنو ىداولا ميظمنيلعنلا علم سال اانللءناانال كاذو ةسها اركلا مدع ميهعلا وأ

 سدلاروظ# ناكدقن روك نأرءانق تدمر ام دل نماناكن يلعنلا نب هانالعناو ةروصلا كلَ: ىلءاروصقه ١

 رهطدقت غيدباهااعأ مالسلا هءلعهوةبخ ونموهف كلذكتاكنافائوبدمناكتاو تملارامل ادا |
 معلش مكلام لاه لاق مهلاعت ىانلا علف ةالصل ىف امهعل مث هملمذ ىف سو هدلع هللا ىلص ىبنلا ىلصدقو |

 ةالصلا لو هيلع هلقا ىله”ىبنلا ركب لفارذقامبفّن ا نريخأ ليربجّن اف لاه انعلفت تعا اولاهمكلاعن
 (ريشعةيداحلا للا رذةلا نمامهفاملامهعلخامنا هنأب مهريشأو امهعلش نيعلامللا ىلغركتأو لعنلا ىف

 هنال هقرصص 'لرت هنو لنمو ىداولا مءاوهف هنون ن4 فرص: مريسغو افرصنمرسدكلاو مضلاءىوط رق
 (ةرمشع ةناثلا هلة دملا) ةعقللا م« اثوكي نزوح و سعاع نع لؤ ددملار ع لدم وهف ىو اط نع لو دعم

 ىأ ىثموه نبةٌرمءانعم( ىناشلاو) دير نباو ةمركع لوةوهو ىداولل منءا هيأ (لوالا)هوحوىوطىف ٌْ

 ىوط(ثااشلاو) ىنثم ىأ ىوط هتيدانلاةينئادنءال_ىلا هلع ىبوم ىدوو أ نيتّرم ىداولا سّدق ظ
 ىذلا س دما ىداولاب عملا ناكف ءاوطفالمل ىداولا كالذي ّرم هنا امهتء هلا ىىتر صايع نبا لاوانط ىأ |
 هنأكح هلفذانعح رغردسءىوط لاه اذهىلا بهذ نموءالعأ ىلا تءفترا تح هتعطق ىأ امط هنن وط |
 ىناووال عتساف كترتاانأو) ىلاعتهلوق ملأ هقاوىدهىدمىددلا باك ىوط هن وطلاق |

 كترتشاىناو بعكنب "ىأ ًارقولانرتثااناوةزح زق (ىرك ذلةال_ىلا مقأو ىن دبعافانأ الا اال هتفاانأ ظ
 ١ لدي الاهدهو هب كَ صه ىذلا مالكللو ةلاسرلل كترتخ !هانعم (ىوالاهلالا) لئاسمانه»و

 هللاثال لصحامنا"ىلعلا بصنملا كاذّنا ىلع لدي كترتخ اان هل اوقْنال قامصسالا, لص<ال: وكان ا ىلع

 هباهن هي ولالا عقشا ف هلوق ٠ (ةيناشلاهلمسملا) ىلاعت هت! ىلع هقصتسا هناالءادّسا هءراتخاىلاعز
 اموريدم لرطاخو ْكَِدع ل كسح لعج او هل يهتف لثاس ميظع سم ل ءاس دل لاه هن" اكف ف البلعاو ةسولا
 لوالا نم ف لم فف ةسهلاة نابت دقي عسا هلوقو ةج-رلاو فطلل اًديا_من دقي كترتش اانأو فوقف هسا
 / ىلع ل د.ىن ديعافانأ الها ال هتناانأ نا هلوق (ةثلاثلاةلْثلا) فوم اهيا ىناذلا نمو ءاج رااةبام

 ءافلاضأو ع ورقلا لع نمةدابعلاو لوصالال-ءنمدمحونلانال ع ذرغلا لع ىلع م دشم لوصالالعنا ٌْ

 | ةدا.عأل ىعسلاوههتناّنا ءااعلا.ةدتوهاذ»هو هدمهاال تمزلامتا هيدامعّت ىلع دن ىف دمعاف وقف |
 سس دم اسم خصسسلا || امسصصس ال ااه يسال
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 و4 ١
 هاذي

 ل 2 أ دل دل ها مس ل حتما محم هحيح صصص حسصط ياعم 2 تاس اا امد ١ ب هج -اصبصع الما يصخسس جج صج حجاج ص سس تحج جب اعل حصص صح مص صصص دق تميم يمس

 ا اناحص أ ٍصحاانلاثةالصلابمسهأ اناث ةدابعلابمئالو أ دمو تلاه سهأ نأ دعب هناحسوتا (ةعبارلاةلشسملا) |

 رك ذيلو ةدانعلابم سغأ هلا (لوالا) نيه جو نمزئاج ةباطا تقو نع ناربل اريد أنّنا ىلع الاهدهم |

 ةالصلا مقأو لاف هنأ (ىلاشلا) ناسلا نع اكف:مل1ه-هللادورو زوج هنا تنثف ةدابعلا كلت ةمفنك

 هللا ل عيبا اءال_هلا فرعدق مال_سلا هملع ىمومنا عيتعال ىذاقلا لاق ةالمصلا ةسفنك نيسولو رك ذا

 ١ ||| هلزيي ىلاعت هنا لمس و كاد ىلا اهجوسم باطخ اراصفءامنت الا نم هريمغو مالا هيلعاسعلا م ىلاعت ا

 هد تسأل ءانررالا ردءلأامآب اواو ردقلا اذهالا هيفرك ذي )نآرقلا ىف ل وقنملاناكناو لاا ىف ||
 ِْ مواعم سمأ ىلع هلجس نم ىل أ ةديدج ةدئأف ىلع مب طظعلا ب اطملخا اذه لام لفشل عومي

 ظ هلوقانلموافمال_سلا هملع .بمعشا م٠ اح ىتلاةالدلا بوو ىف ك شد ناكحسهام مالسلا هملع ىسومّال

 .تاصوام ىرخأ ةالسص ىلع هانلح ولامأ ةدئ از ةدئاف ميظعلا باطخلا اذهنم لص كلذلع ةالضلاقأو |

 اراك اناسلانا تسال انلق نارقلا ف هك ناو ع طوملا كل ذ ف هني ىلا_هتهتن لعل هلوق ةدنازلا:دئافلا |

 ْ هوو ىرك ذا هلوق ىف (ةسماقلا هلثسملا) ةياعش اب ىلوأ ناكلاروك ذم ناو مسجلا ل:

 | ةالعلا لامشالاهب ف فرك ذنل (اهيناثو)ىل سيو دبغأ نأ ىرك ذناف رك ذتل قدي ئرك ذإ (اهدحأل]

 ١ حدملاب لرك ذا نال (اهعبادو) اهي ترماو بنكلا ىف اه 4 ذىنال (اهثلاث 0 دهام نعراك ذالا ىلا 1 ءأ ٌْ

 ! صالخال (اهسداسو) ىريغرك ذبهيوشنال ةصاخ ىرك دإ (امماخو) قدصن ا كل لغحأو» كلا داأآ ا

 | لعف سانري_ءارك ا ذ فن وكل (اهعباسو) رخ اضرغاهيدصتتالواهب ىنارئال ىهجبو تاطواكر ذأ

 ظ تافوال( اهنماثو) هلل رك ذ نععسالو ةراجت مههلنال ىلاعت لاكاك مهنم لأب ىلع مهب 5 ذمهلعج ىفنيصاخملا | ْ

 || ةالصلا مقأ (اهعساتو )انو قوم اما َنيْنمْوملا ىلع تناك الصااَنا ىلا عت هلوقل ةالصا! تءقاوض ىهد ىرك ذأ
 لاه لاف امسونع هللاى ذر سنأ نع ةدانقاو رر ارت ركذاذا اهضقاف ةالصتدسن اذا كنا ىأاهرك ذتنيح ١

 ةالصلا متأدأ ردهم كلذالا اهل ةراقك الاهرك ذاذ |اههاصدلف ةالص ى نم ءلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 ظ ملال نار رخ الاواماضقريغا هرفكبال هنا (امهد أ ) نيهجو ثي دنا ادهلق# اطلت لاول 4 '
 ||| أس كلرئاذا مرا مزلي :اكور ذعربغ نم ناضمر م وص كرت ىفةرافكلا مزلتاك ةرافك الوةمارغامئاس

 ْ |اهرك ذلةالسلا مقأ لوقي نة رابعلا قحل بق ناف اطَةذكرئام ىلسياسغناو مدوأ ماعطا نمةيددف كالا :

 | فد ح ردت وأ قا لصا ارك نال ءانعمىرك ذا هلوقاناقا ضرك ذاذا اهاصملف مال_سلا هيلع لاق |

 ءادالا بئترت ىلع اه ضقي نأ بست ناولص هتتافول (ةسداسلا هلمسملا) قالصر كح ذا ىأ فاما | ْ

 ناك نارلت ةنئافرك ذو ةضا رثتقو هباعلخدولو هللادجر -ىفاشلا ددعز اجا هئاضق ىف بيترتلا ل رتواف
 ةيتئافاانأدب و تمحي تقولا اضناو زاج تقولا ةال_صرأدب ولون ؟!ةلانآ دبي نأ بحتسا ةعستقولاىف |
 1 اهت ةتقولا ةالصفع رشا دنس ةتايغلا < ترا وكروقتال ل تقول ةالصب أد. نأ بح تقولا تاف |
 ٍ بسرتلا بها هجر ةقيشحوب ؟لافو بوال واه دعيدتق ولاة ال صدي. نأ نسي وةشافلا ىضق مث

 مويلااسهك رت ةتئاف تقول السم لالخ ىفرك ذبول لات هلياو موي ةالسص ىلع دزت لام تناول ءاضقف
 ةسج لطم الفاقم ض تقولا نوكسصي, نأالا تقولا ةالسص ديعيمت ةتثافلا ىذةمف تقول ضرف لطب

 | امرك ذتلىاىرك ذات ةالصلامقأىلامتهوقفذن الاامأ سايل اورئالاوربااو هن هب , الا هللا هجسر ةفيشج لأ

 ةرك ذنملاةالصلا مقأةناالا نعف اهكسصولدد تع ىأ سا ل ولدا :الصل !,قأ هوقك دنع ىنعع ماللاو |
 : انك ناايامظ اصل مالا لم شنو ام بت تت ياعين كلذواهركذئدنع ظ ْ

 هللا ىلسص"يبنلا ىلا امبمء هللا ىضر باطلنا نب رعءاس لاق هتلادمع نب رباج ىوراضبأو برقعتلاءافلاو |
 : ٌتد يحرصعلا: المل صامهتالوسراءلوبو در قرافكسس سي لمفس فدا ١

 دعت رصعلا ىلهوءاملعبلا ىلا لزنق لاق دعب اهتءلصام هللاوانأو ملسو همام هللا ىل ص ىلا لاقت مشل بيغز

 هبال دّسالاو ةيفئلا تلاه نيصمعلا فروك ذم ثدحلا اذهوا هدب برغم لم ممثلا تبا

 1 م |.
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 لاعت هللا لال ح سدق سدةملاىداولا نمدارملاو ىلانعت هنا ىوسام ىلا هرطاسخي تفتاءالو ىلا عت هللا
 ١ لاي ناسنالا نا (اهثلاثو) تاوئاخلا ىلا تفتاتالف ةقرعملار < ىلا تلصو اا كنا عب هنزع ةراهطو

 نكموأ ث دم سوسحملا ملاعلا لوين ل ثم نين مدقجالا هيلا لصوتين ا هنكجال عناصلا ىلع لالدتالا
 ىلا لمعلا لصوت يام_مينال نيلعنا !ناهي_ثيناءدقا !'ناناهو عناصورئؤموربدمدلف كلذك ناك ام لكو

 5 اانا با وقاانخلا ةفرعمىلا لوصولا دفن مثقال ةفرعم ىلا لذا فرظنلا نم لةدْمإو دوهقملا |إ]
 "|| نكتآلل لق هناكف همف قارغ2 سال نعامورت قبنريغلاءل اغتسشالار دعب ن النيم دا كلندت ىلا افلم

 ]|| ةلو ىلا عمتها ةفرعمر و هىذلا سد لا ىدا ولا ىلا تاصو كنف نيتمتق !كانمتير طاينا وبلقلا لغتشم ١
 : |١" ناكولذا ميدقي سيل ىلاعت هلا مالكنا ىلع ك يلعن عطش الزب ةلزتعملا تل دمسا (ةعساتلا ”للثملا) هتيهولا

 0 | رادلاف لجرلاناف هش كلذ نا مول_عمو ىءوماْك#لعن علخ ا ىموم دوجو لسةالئاههتلاناكلام د

 15 | اهفسوأانو ند كل 3 دعد نب رمضاح نانوكيالاز موا ديْزّنا عم لعف: الورعانو لعفاديزانلاهاذاةملامملا

 ")| ناكناوىلاعتهمالك نا( لوتالا)نموجو نيف فاسأ نانو ىلاعتو هناصس لالا, كلذ قدلي فيك

 ' [|| ىلارقساا ا ةئىث لزالا فدجو هنا دعا عأ ناكمنا (ىناشلاو) انهنالوا سهأ نكي لزالا ىف هنأ الام دق
 |١ لع ةصص ىضتقت ةردقلاّتاكءونلا كل ذىفريغتلا ع وقورعغنمارومأم هب صاهشلارانص لازبالام
 1 | اذهوائههاذك ةمعلا تلص- لاازرالام ىلا ترمس الف ةععلا ءذهريغنملزالا فةدوجوم تناكامنا ع

 | لعنلا ىف فاوطلاو ةالصل ا ةهاركىلع ةفالدةي"الا فسدل (ةرشاعل "هل ةسملا) قمقد ثحبو ضرمم همف مالكلا ظ
 ًأرمالا ناك هتنامالكيظعت رىداولا ميظمّنيلعنلا عام سال اانللءناانال ذو ةها ركلا مدع ميمصلا و

 سلاروظ# ناكدقنوك, نزف تممراج دلجن ءاناكنيلعنلا نب هانالءناو ةزوصلا كل: ىلءاروصق
 رهطدقت غيدباهااعأ مالسلا هدلعةوقبخ ونمو هف كلذكتاكنافاموبدم ناكتاو تمملارامل اداج ظ
 عل مكلام لاه لسا[ ف مهلاعت سانا علف ةالصا ىف امهعاخ مث هملمذ ىف سو هملع هلقا ىلص ىنلا ىلصدقو |

 0 سب 25 فار ذقامسفثافربخأ ل يرمج تاق لاق انءافن تعلش اولاهت م كلاعن

 (ريثعةيداحلا "هل لال رذقلا نمامهفاملامهغلشامغا هنأب مهريشأو امهعلش نيعلا لنا ىلغركتآو لعنلا ىف
 هنا هقريس لرتهنو لتس راولا رتارهف 3 رفا راش افرسصنمرمدكلاو مضل ىوط ّىرق

 ةريشع ةساثلا هلةىملا) ةعقاللا مم ثوكب نزوح و سعاع نع لؤدءملار مع لدم وهف ىواط نء لو دعم

 ىأ نمو نت رمءانعم(ىناشلاو) ديز نياو ةم ركع لوةوفو ىدا ولف مسا هنا (لوالا)ه وسو ىوطىف
 ىوط(ثلاشلاو) ىنثمىأىوط هةيدان لاقي نئادنءال_سلاه مع ىبوم ىدونو أنيتّرم ىداولا سّدق ظ

 ىذأا س دقملا ىدا ولان عملا ناكف ءاوطقالمل ىداولا كالَدب ّرم هنا امهنءهقنا ىقر ضايع نبا لاهاط أ |
 هنأكح هلنفانعح رخرادسمىوط لاه اذه ىلا س هذ نموءالعأ كا تففترا تح ةتعطق ىأ ادهن وط |

 ىناىوبال عساف كترتخاانأو) ىلا.ءنهلوق لأ هقاو ىده ى دم ىدهلاةباك ىوط هني وطلاق |

 كترتاىناو بعكنب "نأ ًارقولانرتتااناوةزح رق (ىرك ذلةال_هلا مقأو ى دنعافانأ الا 4 ال هنن انأ
 ١ لدتا ,الاءد هود كس مخ ىذلا مالكللو ةهلاسرلل كترتخ !هانعم (كوالاةهلئسملا) لئاسم انه»وأ

 هللاّثال لصح امنا ”ىلعلا بصنملا كاذّنا ىلع لدي كتترخخ !انأأو هلوق نال قاتصكسالاب لصهعال :ودلاز اىلع

 هباهخ هيف حولا عوساف هلوق (ةيناشلا"هلمسملا) ىلابعت هن! ىلع هقصسا هناالءادّسا هك.راتشاىلاعت

 اموريصم ءلرطاخو كلة ع ل كسح لعج او هل يهتف لئاس# مب طع أ ل اسد دل لاه هنأ اكف فالطاو ةسولا

 3 لوألا نم لتلوفق ةلزإلاةءانغ در قاس هوقو ةجرلاوننافاةيابندشي كرت انأو فوقف هسلا |

 ىلع ل دي ىف دمع ف نأ ال !هللاال هنن انآ ىئئاهل اوق (ةثلاثلاةلثسملا) ف ةوملن ايان فاشلا نمو ءاجرلاةباسبن ظ

 ءافلااضأو عورملا لع نم ةدابعلاو لوصالال_عنمدمحوتل اّنال ع ورفلا لع ىلع مدم لوصالا عنا

 ٍ ةداسعلل نمتسسملا وههتناّثا ءالعلا قع ربا و هدمها ال تمزلا تا هيدامعْت ! ىلع ل دن ىن دبعاف اوقف |
 0 سعال _تصصسسلا | سصخ7ساب لاهم بس |
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 باكتفا عامل ؟ كاؤقك الا تلا ادع قاد لك لضخ 1 نالال“ ناجع ل زا داكا ةظفللا هده ا |
 فلالا فب اهينخأ ىرق: (اهعءاسو) هاوكش تلزا ىأ هتسكش هاو هاكشاو هّتمع تازائآ هتاكشاو

 2١ سقااؤمالاةعاسلاتبرتقاهلوةك اهراهظابر لارين اذاءافش نماهرهظاداكا ىأ |
 . دعقنال د هركلااوءدعناو « هفغالءادلا اونفدتناك +٠

 نأدارأ (!ممماثو) اهافخأ دق هنا دقي اهرهظأ داك | نعم نال نبأ ةءا ارقااهذهو حاحترلا لاك هرهظنال اى أ

 لكىزدل» اف الا ىلوالا نأ ىلا لالا مالكلا جر ثابيتشأ لاعب ممالك عطقناوذاك اةنتاةعاسلا ||
 توملا تقوءافاو ةعاسلاءافشا ىف ةمكلاام(ىااثلال او اؤسلا)لعأ هتئاو دمسدهجولا اذهو ستان س فن إ

 تقولا كد ن هاسد درق ىلا ةمسصعملابلغتش الت :وأاتقوفرءولفةيودلالومقدنع وىاعت هنلانالبا وبلا |

 ئرصا هلوقام زوال هناو ةمصمملا لعفب“ا رغالاك توملا تقو فيرعتف ةمصعملا ب اَمَع نم نمل نإ يو 1 أ
 الول هناوهو هملع لا دلا ركذ ةمانمقلا مون“ سي :مكح ال ىلاعتهلا (ىلوالا”لثسملا ل ' اسم هضف سلا : 0

 هلودب ىلاعت هلل [ءانع ىذإ اوهوزت" اجريغ كل ذو« ىى-سملا نع نسل و ىصاعلا ع نععسطل ازين 3

 (ةمناشلا هلئسملا) رافلاكَنيقتملا لعن مأ ضرالا فنيدسفملاكتانساصلا اولعواومآنءذلا لع ظ
 ىلع ل دىهستامي هلوةذ قا هلالا ءاسلا نال لمعلا ىلعَو وده سدنأ وثلان ا ىلعي الا هذه. ةلزتعملا تتح 1

 ىلاعت هنت قول ريغ درعل ا لعذ نا ىلع اهءاوححا (ةثلاشلا لسا )سلا كلذوعءازطلا كلذفرثؤملانأ ١

 هلوقامأ ةّدنلا ىسدمعلل نكي 0ىلاعت هتلاو واخ لكل | ناكولو دبعل هس تاسثا ىف ةدع رصتن الا نأل كلذو | ئ

 ناهو نيريمذلا ن دهىف (كرالا ”هلثسملا) لاسم اي وحو ملل اةةنافاجو مودال نم ءابنعكنةصيالف

 ريعشلاف ةعاسلابىأ اهي نمؤيال نما. كنتم تل الصلا٠ نع ىأاهنعكنةصيالل وب لات(امهدحأ) ْ

 امبياو ع ىبرت عني رينا فات برعلاف هلا ىفزئئاجا ده ل ُدمو ةعاسسلا ىلا ىناشا او ةالصا ا ىلا دئاع لالا ا ْ

 نانعالا نعىأ ةعاسلان علي تصدالق سامع ا لاف (اههينطو) ه.ةدربخ لك ىلا عما اسلادريل هل ظ

 هدوععري_هضلانالىلوأ اذهو ىذاقلا لاق ةما.قا مول ىلا نا دئاعناريمذلاف ابن مونال نم اهئ.
 ةرورضالو ةرورضلا دنع هيلاراصياننان لم وبأ هلاقامو ةعاسلاوه برقالانههوني دوك ذملا برقأ ىلا | ا

 نوكين أو مال_سلا هملع ىسو» ٠عمنوكي نأ لقس<كنةهيالف هلوق ىف باطما (ةينئاشلا فئسملا) انههأ | ٌْ

 نعمل نيو الك قعر بان عجأ ملكنا نالوءومعسلابرتالاو اسوم ا 0

 عم هلعءزج لامللسو هيلع هللا ىلسص”ىب 01 ناي هالئلذو رغب ديرااماودارج سيل تل ا لا ٍ

 ناك اذا هنال ٌنظاكرحالا سلو كا ذيا.طانخ نوك» نأمل ةعاساايناعالا نعد ًاهدع نأ ةويملا |

 هريغووهدارملا ن وكي و هيبط اخ نزال ذ ىلع ارداف ن اكو دحأ نم ةعاسلاب:رفكلا ليقيال نب اثاكم
 (ةئئاثلا ةهلكسسملا) مهر اشمو ميلا لدا نعل ئىيبهنلا اهنء كنة صيالف هلوةيدارلانوكب نأ اضدأل كو
 | نعنمْون ل نم بمن ىذتقي ظفالارداظ كلو ثعبلاب بي دكَشل نع مالا هءلع ى وم ممدود
 رك دف سن ذكا بيسام قيدصتل نع رذاكلادصّنا (امهدحأ) ناهجو هيفو ماللسلا هيلع ىنوم دنع ٍْ

 (لدملبدسملا يكتف نيدلا ف لسا واخ نع ءبدصرفاكلادصنا" (ىناثلاو) بيسملاىلعلدءا بسلا

 | لبسق هن اك انهها د كف هترمض< نوكلاو هت دهام شم ن نعهممدارملا نهد كي راال هلوقكس سلا ىلسع 4<

 بججا ولوصالا لع لعتنا ىلع لدن. هب الا (ةعبارلا"هلئملا) ايلصادي دش نيدلا ف نكلباوشر نكتالا
 همف لطبم اع زيي لدملتتلا اهدار 1 ناكيا اةيالصلا كلو نيدلا ىف هّيالص ىلا هانعم عحري كن ةصيالفهاوقناالا
 نكح الى-تاهشلاةلازاو لئالدلارب رق:ىفانوق هنوكتيالصلاهذبيدارملانوكي نود الف قفا نم ||
 ثاقلا لاقت( ةسمامللا "هلع ا) هنالطد نع لطرملا ةلازا نماثكسةمن وكب و»لبنيدلانعُهَتلا ازانم مدخلا |

 ص وه ناكل مهل اعفال قا اختاه ىلا.«ةناكولو نو ته, نيذلا مهد اغلا نا ىلع لدي كن ةصيالف هلوق | ظ
 | ىلا غت 4 وقام ل-ءأهنلا وىعادلاو لعلا هلم سع ةضراعملا ب اومللاو رم ودل! نالطن ىلع كا 3 لد مهود
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 بججوءالولا ىلع تئاوغلا ىل_هاسإف ىلصأ نو ارام اوم لاق مالسلا هيلع هنا( امهدأ ) نيه-و نم 52-2

 ]|| اذهو ةجناكل ميجلان ا هلا ير حب رخاذا سو هماعهللا ىلص”ىبنل!لعفنا (ىاشااو) كاذانياعا

 أ "لقلا د ىف تناك اذاتث : اوفا اناانلقا ذ-اوة اللا اويقأ ىلاعتلوق لمحلاناس يرش لعسفلا

 || ىظررعنبا نع ىوزاهزئالاامأو بتترتلا اذ. ةراكصل اس يق تان داذاو اهب مئرتلةاعا م بحي

 ا . || مامالا عم هتالص ىضقاذاف هتالصف ضماذ مامالا ءالصفالااهرك زف ةالص هتتاف نم لاه هنا اممنعمقلا ش

 7 سايقااامأو لو هيلع هللا ىلص *ىبنلا ىلا اعوف هاذه ىوريدققو مامالا عماهالص ىلا دعمل مث هتافأم ىلسصي

 | || بعمل الفةفادزملاو ةفرعقالصاتمشافءلبللاو موملا ف دحاو تقواموعج ناتضِد رفنانالصامملاوهفذ
 ]| هتلادجر ىناشلاةعكاذكلالاو وبلا نودامف تئاوفاامكح نوكي نأ بجو ام-مفبترتلا طاقسا
|| هلام ”ىبنلا مهره سمشلا عولط دعب اوين مرِفلا ةالصن ءاوماناا مناة داتق ى احد ىف ىور هما

 ١ 0 

 ) 01 | كلذ ناانلعف كلذزاج اا ةالصلل انعمرك ذنلا تتو ناكسصواو اهالص مملح اوراودوةي نأ لسو هيلع
 || باجي!لوقنفاذه تيئاذا عسوتلا لمس ىلع لب قسما ىلدس ىلعال ن كل هماع بوجو) ارّرَْدل تقو تقولا

 57 وك أن جرن وذ نيا لا ريضتلا ى :ر كر< ريذالا تقولا ض رقع ادأ بانك او تنا وفلا“ ءاشتا
 5 اهلا ىرتال ؟نايسنلاب طةساملاطرشش تئاوفلا ىف بيترتلا ناكول هئالو ءاشامهأ يدقت ىف اري فاكملا
 7 تقديم لوزا دعب رصعلاو اولا لقرولا هاني نرش موي ةفرعب سمعا ورهكتلا ىلع

 اسنلاب طق ناكل مويف اطرمش ناك لاضيأ امههذ اهبيف اطرم *ناك ا نامسنلانبتترتلا طقس ملواعمج |
 ' انام. نسؤبالز م اهنع كيدي الف متاع نيف لك يزل اهيخنبأ داع دس اةعاسلاّنا) ىلاعت هوم |

 1 نانو ه هعمت أ ىرك ذاةالضل ا مقأو ىف ديعاهل ودب مالسلا هيلع ىموم بطاح ىلاعت هنا لءا(ىدرتف ءاود
 لاقت ةساركتا ونامل ارك ذال ى؟ىركذاهلوق لو انس لن وست اذهقملاامو اهيفخ أ داك !ةمن[ةعاسلا
 (لاؤسلا) نالاؤس همفو اهيفش داك لاك م ةاز احنا تقوو ةيامثالا تقواسالةمت [ةعاسلان ا كلذ بمقع

 10 م نارام نولعفي او داكسح امو هلوق لءلدب ىنث هتابثاو تايثا هةن داكن اود (لفألا

 (ىاثلاو) ةعاسلا لعهد _:عدقلا نادل ارق( امه دخأ) نيهج ول طا,كل ذوا هاف أ ام هنا ىذتدي امش

 |[ داكنا (اهدحأ) هوجو نم باوهلاو راهظالابال ءاغشالا,ق باتا متاع سفن لكك رمل وقنا
 3 ءافخالا نم همفرهالا برقءانعم منا داك | هلو ةفتاسبثالاو ىننلا ناس ريغ نم طظقف هن راقمللع وضوم

 55 امبرسف:لك ىزحتل هلوق ةلإ رق نمل ظفللا نم دات سمربغ كا ذف لل هدحامو اء امن الا كلذ لصح ىلد هناامأو

 7 | اهينخأداك اهوتىعخ بحاوهق !نءداكنا (اهزانف) راهظالا الءافخالابوليامغا كلذناف ىست
 ”0 [امسو أ لاق (اهتئاثوإ نسما هاف ببزقوهىأاسي 0 ةنآ ب وتكاد! نعابشأان أ ىأ

 0 ديرأ الو ىأداك الو كال لعف أال ةفوا دنتملا هلام نمو فسوسل ان دكك لذكر هلوقكو عو دي رأ هع داك

 1 دوعسم نبا فرح ىو *ىبأ فصسعمى كلذك اهمنالسقو ىسفن نم اهمفخسأ داك !هانعم (اهعبارد) لعفانأ

 0 م راهظالا 4 لصين يق عصياخاءافخالا نالديعب اذه ىضاقلا لاق, كاهنلعأ فيكذ ىسفن مانيش أ داك

 1[ 0 باج نآن كيو لبهتم هنمرارسال اور اهظالاف هل موأ_ءم مواعم لك نال ىلا عت هلا ىله ليهم لال ذو

 0 الاخ ناكناوءافشالاو ىنع هتف ال ىسفن ىلع هراقخ ا ىم مصول نعي ريدقتلا ىلسععقاو كل ذنب هنع

 || ىلعاذهد رطقلاه ه.لعريغلا عالطا مدع ىف ةغلابمريدقتلا ادع ىلع كلذرك ذينأ عنتمال هنأالا هسفن ىف

 | غلانىلاعت هللا ىسفنن م تح هتقك ب ءلاناقكفار هدم اوس تروا
 ةعانسأان ا عملا دمالكلا ىف ءيلصداك !(امسماخو ) هلثمىف برعل اهفرعت ام غابأب ه هرك دهةعاسا |ءافش ىف

 لدتا ديزلافا هيف أ ةبن أ
 ' سفئش هنرق داك نأ 5 يب هحالسلا ء اهجملا لا عيرس 1

 .[|| صيالتو اهرهظأداك اهلد واتاهيفشأ داك ىلصزملا خم :هلاونأ لاق (اهعداسو) هنرق ص: دنا ىعملاو

 هذه
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 هيث :اماغلا عقبال رم وهو اصعلا نع ةأسف اهتلازاًةزعلا بردارأ ةرمضلا ىف ى-وم ىلع ةثهدلا تيلغامل هنا

 نع هنولأسف مالكلان ءهع:عءامملاو هيلغت ةمهدلاق لالا ىذةرمض-ىلالصووتاماذا نموا اكلذك 8
 ىلاعت هلا (اهئلاثو) هنع ةشحولاو ةثهدلا تاز رك ذا ذاق ديحوتل اوهوابن دلا ف همذ طلغي ل ىدلا الا

 هفّرعف اهضعيركسص ذفاصعلا عفانم نع هلأسف ةيرمشبلا ناصقت هفّرعي نأدارأ ةمهلالا لاك ىدوم فّرعاسأ

 الوافرمضاسلس الا تافص ةفرعم نع ةرصاق لوعل اّنا ىل_ءاهيسنترك دام مظعأ عفاشم ا مفّنلا ىلاعت هللا |
 نأ لاوسلا اذه ةدئاف (اهعابو) اهمظعأوءاشالا لجأ ةفرعمىلا ل رمل وقيضوتلا

 بالطخ ىموما,ك دج كانامو هلوق(ىناشا !لاؤ سل ا)اهفاض الان امعئابملقا ذا ىح ةمسسش هناهدنع ودعي |
 ىسومثوكينأ مزامفاسو هيلع هللا ىلم دمحم كلذ لصح لو ةطماو الو مالا هيلع ىسوم عم ىلاعت للا نم ْ

 هلوقىف مالسلا هيلعا دهم بطا دغف ىموم بطاخايىلامعت هنا (لوالا )نيو نم با وملاد#نملضفأ |
 ىذلاو قالا ىلا هاشفأ مالسلا هيلع ىدوم عمهركذ ىذلاّنا اهب قرغلا نأ الا ىسو أ ام هد بيع ىلا تا هب
 وهو هعم ماكنت ىموم ناك ن ا( ىناثل او) قال شا نمدحأ هلل هامس ارم .ناكملسو هملع هللا ىلص د عمرك ب

 ىلصملا لو هيلع هللا ىلص لاق آم ىلعتاًرم موب لكى هللا نو طاح لسو هيلع هللا لسدجت ال
 هلوق ىف ياكتلاو يركذلاو يلستلا,ةماسقلا مولرسو هيلع لنا ىلص دمت دما داحآ عم ماكتب برلاو هيد ىجاست

 ب>اص لاه باوللا ىءوما كامب كإ:امو هلوق بارعاأم (ثلاشلا لاؤساا) مر بر نءالوق مالس 1

 ايوا كل: نوكم نأز وو ةراسثالا عع لالا باصتنا فاس ىلع اذ_هو هلوةك كنج كلت فاشكلا

 ىلع دحاوو لمصفتلا ىلع هن الثع اينأةمرأب مالسلا هلع ىموع دعا كلذنع مالسلا هيلع ىموم لأسامل

 ىاصءىه نسما أرقو ىريش اب اهاثمو ىدع ىش قاصحا ىنأ نبا رقىاصءىك هلوق ( لوالا) لاججالا
 اصءلاالوغشمهملق ناك نءواصعا ارك ذف ىادع ىه لاك هنا .(اهدسأ) ةالث انهه تكتلاوءايلان ل

 رانلاو ةئيا هيلع ضر علو هيلع هللا ىلص ادت 1 قالا ةفرعمر<عىف اةرغتسم نوكي فيك اهعئانمو |
 ,ءانث ىمنو هسفن نم ك لع ءانل ىصحأال لاه انحدما هلل بقادلو ىئاطامورصبلا غازامى ىلا تفتليإلف | |
 ىهاذافاهاقل أل فاهقا ؟ ىلاعتو هناصس هللا لاق ىاصع لافامل (اهمنانثو) كك سفن ىلعت دن نتن أ لاسقف |
 لاخلا لاق اذ_عاوذا كلهملا ةملاكوهو لغاش هلا تافتلالاق هلا ىوسأم للك نا فرعيل ىهست ة بح ْ

 هنن ود ل ىذأ لاملابحاصب ةمايقلا مويعابجي ثيدخلا ىفونيماعلا برالا ىلودعمهناف مالسلا هيلع ظ

 باول متدقف ىاصء ىه لاق هنا(اهثاادو) هما ,ثيدحلاعرقأ عاصث ةروص ىلع لالا َكلْدَكو و

 اذ_ه لمص ىلا هلم_سولاك كل لع هير حملا اكملا بدم ناكهنال رخال اهوجولاركذ مالسلا هيلع هلاالا
 تيعاذااهلعد معا ءانعمءاقنالاو ق وتلاك دحاوءاكنال او ىوتلاواهياع ”اكواهلوق (ىناثلا) ضرغلا
 ىلاعت هللا لاهو اصعلا ىلءامكو م هسفن مالسلا هملع ىو. له ةرفطل ادنعو أ عبطقلا سأر ىلع تفتووأ

 لاهو نينمؤملا نم كع.تا نموهقلا لمسح ”ىينلا اهيأ اد ىلا عتهلو دب ىتجسر ىلع ى كن لسو هبلع هللا ىلص دمحضل ظ
 نيئمْؤملا ىلع *اكوتي دم نوكى ضم ننمْؤلان م كعدتا نمو هلوق سلا ىللقناف سانلا نم كءمصعي هللاو

 نيم ها م قالب ةرثال فاح لم فراس زول ساطع

 فيش 0 اهلا مضي مطرب م يه ةغللا لهأ لاهو 27 ظ
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 | هلاصتسمنا لعاو كنمج ىفىتل ا هذهامءانعمءاّرغلا لاه كنج ىتاا امو ءانعم حاجزلا لاف كنج هتلصدالوصو»

 اا ةغم .ءاكنامل هنالوأ معلا ابق ىلا ى م هزسعن ا مالسلا هلع وم فرعبل وماكان ع كإنامو هل لمتفا ٠

 ْ هبفةتكتلاو ةريخلاو ةثهدلا كل ةلازارمشلا مالكي هعم ملكت ةشهدلا نم ىمومريسحو ةمهلالا مالكبالوأ



 ١غ

 1 )| دان ىلعلئالدلا مظعأنماذهو لددلالكوها اعابتاهركن امنا ث عيل اركشم نا ىعملاقهاوه عستاو
 00 وهف ىدرتفهل وقامأ ة اال ى وهل عيتم دلقملا نال ديلقتلا

 | ءانفلاووخا ماقم (امهدحأ) ناماّمم ماةمااولاك ةفرعملارارسأ ىفنيلغوت لا نالعاو رانا الهلا الا
 01 ًاششبتكنأدا ارآن منال املا ىل-عءمةةملوالاو هللايءاقءلاماقم (ىناثلاو) ىلاعت هفاىوساسم

 000 ةباكتلا تايثا نكي كلذ دعم ىلوالاةباّكلا ةلازانالا هبلا هلل سالف ىرخا هناك لوغشم حول ىف

 ١ علخاف الو مالسلاهملع ىسوأ لاق هنال باسملا اذهىف نسحلائرتلا اذه ار هناصسو ولاوةيناشلا
 اذهل وص او لمص بدع ام لمص هىهأ كا ذ دعب م ىلاعت هللا ىوساسمسرسسا اريهطتىلاةراشاوهو كيلعن

 ( الأدا رماوهو ىلاعتو هناصس قملا ةفرعم وخأدنملا لعق داعملا لعو امسول |ملعو أ ملا لع ثالث ىلا عج -رتباسلا

 | م لغتشي نأ ب حب ىذلا مالا اهاثعمو ةيدويعلال-عوهف طسولا ل_ءامأو ان ا [قئاهوقب

 ظ 1 اذهىف ىركس ذا:المامقأو ىفد _ءافهلوقبدارماودو ةمامسحلا ةاملاهدهىف هءناسنالا

 0 ةناورلا لامعالا ىلا ةراشا قى ذا لوقو ةمئابهسملا لامعالا ىلا ةراشا ىف دمعافدل اوغ تالرمناشبأ
 ١ ةعاسلان ا هلوقوهفداعملال_ءامأو ةدئاحورلا لامعالا اهرش او ةنناعسجحلا لاعالا اهلوأةيدويعلاو

 ْ ضمياهة او كيران افا هلوةوهو ف طال ا ضب فلاكستلا هذ#ه شفا ىلا عت هنا متاهيفش داك | ةست |

 1 وهمضغ تس هتجرن ا ىلع اهنا ىدرتفهاوه عمتاو اهينمرؤيال نماهنع كيدصن الفهلوقوهورهيقلا

 رعت هب اهذه ىلع فوقولا دنءو فزفار (كرارقبغراوتبغرلا م , دو معلا ىف هلد.الدبعلا نأىلا

 ل ب أى هل هلوق *«تامولعم لا لكي لاعلان :مالاق اال ناو ةدولاو نحل فدا :اوهسترتلا ادهن

 هتل الاف رخابر اماهف ىلو ىتع عامر هأو اهلعااك ونأ ئاصءىه لاق ىموما كنس, لال تامو)

 |اسم (قوالا اهتريساهد عنسفدغالو اه ذخ لاق ىست ةدح ىه اذاف اهاَلأف ىدوما
 ه١ (اهادحا) تاكاذه ودل ىلا: راشا كد .هلوقوادعل اىلا ةراشا كلت امو هلوةف ناتلغفا كاسم,

 ل ةاركلاءاقمىلاة يداها دس نميلقتوا ارهاباناه 00 هاهما ازدتهامهنم ةدحاو لك لءجامبمل اراشأ ال هناصس
 ظ ( 1|: ةناماث موب لكرط: ىلاعت هنا افيطلاتا رون فرثكلا مس اراص واناويحدجا ولارظنل ايدام اراسم اذاف

 1 ةفرعم ارونو ةعاطلا ةداعسىلا نامسصعلات ومن 1 هباق باقناول تع ”ىأف دءلا بلقىلا ةرظن نيةسسو

 ددعباقلاراصول ع ئأ: ةرصسلا ارك«علشن انايعت داه اراص دحاولارطتااىّن ا (اهماثو)
 : 1 ىهلالارظنلا

 1 | هليع هرب بد بق مالسلا هملع ىسوم نيع ىف اصعلا تناك اهثلاثو ) ءولاةرامالا سفنلار هم عاني ثم

 0 مالا هلع توم نيول ثاصح ا ذاف نجح رلا عبامصأ نم نيعيسص | نيب نمو! باقوان اهريوان امعث تيلقنا
 ]| ةءدويعلارونىلا 5 لا ةلل رن يارا سعب لسؤالك فتناول بح ىلا تتكيلاو مارك !اهذه

 11 لغوهولعلا باطل نوكيا !لاؤسلاو لاؤسيسوما.ك نم كلنامو هلوق (لوالا) تالاؤسانههمت

 | مقطائثلانمرهظي نأ دارأنمتا (اهادحا) دنا وف هس باولو همؤةدثافلا اف لاحم ىلاعت هلا
 ا[ قالفاائن :ااوهاذ_ه نولوةءفوهاماذ_همهالوةيوني رضاسلا ىلعهضرعي و هذخأي هنافاغي رشأمش
 اللا ير ماين ا دارا لاعت هتاف ذكرا ذك هضم اوذخ هل لوغب همفهقن اهلا هعفصر اهظا دعب هنا

 | ىلعالوأ هضرعءاملا هنمرعفن |ىتحر لا ىو قافنا حر خلا هيرست ذكو ةمحاهبالقتاك ةفيرمشلات انآ الاكل

 هبلق نامت عفنتالو ”رضنالةمدشخ هناو لد ىذلا اذه ةقيشح فرعت له ىموماي هلله هنأ اكوىسموم

 هله رهظأ هلا ثدح نم هتمظعرامنو هتر دق لاك ىلع اوقهلا هندقو قدرطلا ادهن وكشافظعاناب امعت

 هبا (اهاثو) سومان كس كانامو هلوقنمةدئاغل اوبن اذ هذه دنعءاشالا نوهأ ن مةوظعلا تان“ الا
 مالكه عم“أ ةكتالا ا يبست .ععسأو ءامسلا ىلا مهدشنل ا ع نمددع اصتملار اونالا كلن ىلع هعلط أ هن اس

 همازلاو هيلع ةقاشلا فياكتتاا دارا هرهق كتر فخ انأو هاوقبالوأ هفطالفر قلاب فاعللا جزم هنا حسنت

 مم كل ' هدو ىسومربد ميظعلا ديد لاب كلذ لكي مداعملاو طسولاو ادبملالع

 همس
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 ىهدعبتسي فيك كاذ ىلعتر دقانا ىلا ىلءاهسنت ةيس اعلا تانقف كا ذ نم بدق همم ةىف ىب هلعلف ميظعلا |
 كرت " اماب.ة ىو هلوقىلا هلع" ولا ىاصءىه لافامل هنأ( اهسماخو) ندإاراهطاىف كلثم ةرمصن

 ْ كاَناولاسعا مق .ءداهل لق هن ”كفاهنممالسلا هيلع ىمومٌرْفةرحتراصوانهاةلااملفاهقلا هلل قف

 (قاثلالاو اوسأ1) مهرذ متنا لق هوقو هللا ىبا اوّرفن هلوق م ىلعاهست هتمرفنلف ىرخابز : امانف

 1 ريبكلاوريغدلاو أ الاورث دلا ىل_ععقي سدح من افةملساامأ ناجونا.ةثرخ آعضوم ىفو ةم-ا:ه_هلاق

 اخ دحأ) تاهو هيفو قيقا تاحاو تاتا ئم ملضلا نابعنلاّنال اا بتبقنانماو تابعا

 ْ نامل ديرافانامعثتراص ىت>اه مرح ديازتو تء"رو مث ةقنق دةرنغص ةمحاالقن ١ك تفو تاكحا منا |

 . [|| هملءلاذلاو نامل دكر ةعرسو نابغتلا صخش ىف تناك اهنا (قاشلاو) اهلامنامعثلادواهلالوأ | ْ
 | اها ناكباوحلا ةملاةقصتناكفك (تلانثلالاؤشلا) اجاب: ا كتمت ”اهارالف ىاعت ةوقأ
 | عع يسحر اصئالاوروطصلا نم هنت ءام لك تمل اواعارذنوعيرأ اهدسل- نييناكو سرفلا فرعكفرع|

 ٌْ تالاؤس هضفىوالاهتريساه د.ءنسمالو اهذش لاه ىلانغت كوقام هنو حو اهذ قر ارب رص ىب دوم |

 ' نلاىلاعت هللا دئع٠ نم ثوعبم هلا ٍلعو ةيطظعلا ناماركلا كلٍ ض نمو ىنوم ىدوفام (لوالا لاولا١ | ظ

 ' دعاشام ماللا هيلع هنال عطلا ةرفن مناك فول كلذّن ا (أاهدنحأ) هوجو نم باول او فاشل فقلنا | ]

 : و لوقعلا ىل' الدب ةمولعمءامشالاءذهئاضأو طق كلذ لم | 0

 || تالدؤمتلا فهقدض ىلءلئالدا | ىوقأن فول كلذو ىلاصت هللا هر ىراسضنالا مساقلا وب نيشلا لاق |
 ْ ةقرعمالنلا هسلع هالاهقاخ يشع لا اهو ةمبلا فاض الف هيوت هب ىف أى ذلاّنا لعب رحاسسلا

 ْ نيرفاكلا عطتالو ىلاعت هلو ةك فوخلا لوص- ىل_ءل ديال فال لوق درت ا(اهنلاثو) اهئممدآىقاام

 فوذنا كلذ نكلو هلعلديارب دمىلو ناسا هن اكتم انهاران|فهل وقنكل ةعاطل اكل: دوجو ىلءلدرال
 1 ةرغنلاواضغلاب باقلا قلعت رهطظ أ مالسلا هنلع هلافلسو هلع هقلا ىصدمشزببو 5 ١ قرفلارهظءلرهظاما

 ْ (ىناثلالاوسلا) راثلا نع ةوفذلاالو ةنلاى ةيغرار يانا مالسلا | هلغو هع انآو نامعثا نع

 ا ما د ل هلاىورباوملاو كاذب قو اص ءانمالقتادعباهذشأ قع
 ةماركلل برقأ اذهفاض:أو لامقةسالا ىف عقب كل ذو ىلوال ا |تريساه دس هلوقباضيأ هيلعل دي نآرقلاو | ا

 رخ ازيهمايشخا مبالقناو ةزع مرض ريغ نم اهفي ىف دي لاخ د كلذ كنف ةزدعم ةمحاصعلا بالقتا تااكدنال|
 ومان ودنا عمأ هذخأ فيك (ثلاشلالا ولا) ةلالدلا فىوقأن وكمف تازمتملا ىلاَو ونهم نوكمف
 أقامتها مالسلا هلع ىمومص اذاو كل دعت لئالدلاىلاو دعي ءالدسب هنكنو ولا ع :ءىور تاواعاو |
 هلام ممضع لافو لوقلا ادي هقدص لعدقو هنو: رمسي فيك ىلوالاابت رساه ديه سدخ الاد لع | ٠

 ش (عغبارلالاوسا) اهل : دخأو اهقفف هدن لخدأ نأىلا ةيسفنت ةنين مانو هفوش بادهذ نم ماب اش الابر

 | راسلاسقي بوكران 5 ركل م ةريسلا فاشكلا باص لاق باوذناو ىلوالا هت ريس ىتعمام
 ظ ابهتريس ب ضثا م ىلع( نيمانملال اولا لاو بهذملا نعم ىلا تلقنفا يف عمنا مث ةنسح ةريسنالف

 || القت سماه ددعتسن وكي نأ (اهمناثو)اب رب ريسىلا عي ضفاسللا عْرب (امهدحأ) ناهجو همف با وحلا[
 اه ريس يصنف تناك اك اصعاهاعمنسفةيح تراصفا صهالوأ تاك اننا ئء«عاهم ريال قل همصرعغ بقال

 لا اه كلو املع اكوتن تنكث يس والا انج ريس ةرثاساه د ع:س ىءدىلوالا ات ريس رات يأ رعذم لعب |

 ظ .نمتيرتل ىرحأ هنآ ءوسردغنمءاضس حرخت كح انج ىلا كدب مهضاو ) ىلا هن ةلوق + اهتقرغىتلا بر ,املا

 || لاق (ىلوالا"ةلئسا)لتاسمهمقو ةمناشلاةزمعملا وها ذهن أ لعا ( ىَتط هنا نو ءرف ىلا بهذا ىربكلا انتانأ|
 | ئاطل اح اح هنمرتاعتسملا لصالاوءاينج ناستالااسانجو هنقرطظلركسعلا ىح امك ناعاتس يطال
 نال ىو ل والاول ردص ىلا كحانج ىلا اهبئع هللأ كر سامع نان ءاكورو ناريطلا دعاوي هلال
 1 حرا هآوقل نكي مردصلا حان اندارملاناكولو ءاضس جب وت لاق هنالر ”اطلا ىحانسن اهشيتاسنالا ىدي
 أب وسجد دسم مدع سجس هممسسم ل سيسي



 اد عام

 ١ أ ننالا ف لفت شيل لسو هيلع هللا ىلا مدعو ىسفن ىسفت لوقف هسفنأ د ةمامقلا فدا كح ىنع ْ

 ]ا ةماقلام و 1 رحالفن ولعب الم هاف :وقدها موا موهف ثنأ او مهيذعبل هنا ناك امو ةمالا سه حالصا الا

 ندا عفانمو جن اوس اكأ رخابراماهفىلو هلوق (عبارلاو) ىتماىتمالوةيفهتماءاضيأ أدي
 رك يالا ءارلا حف نرالاواضيأءارلار يسكب ب راسو قارا لبا ياسو اهمضوعارلا عشبي رأم
 تاحاسملا ع نم ةعاج لا اكذ ةعاس ىنءمىف بر , املا الك رخألافامت اوةحااءارلا نوك سوفاالا

 الأ قاتدتالوت عهفءاملهنا(اهادسا) تكنانهه ئرخا مانأن مةدغف اقام اناوهناكل رخاتءامولو ىرخا

 ًاولسفتالالاعي | هفرعام ىلا قاوبلا رءريعو فر ءامرك ذف ةوظع ارا رسأ هف هللّنا فرع نست كالثامو

 ظ لأ اسعلا نم نع هأساغا ىلاعت هنأت ب سح أ مالسسل ا هيلع ىب .ومّثا (اهناثو) ىرخابراماهفىلو هلوقب
 1 || ىرغابر" اماهذ ىلّثا تةرعاهنعثاأسا!كنكلاهريغك الا اضعلا هذهام ىهلا ىموم لاذ ةعظع عفانم
 7 لأ ةلعىبومتا (اهئلاثو) اهببسب في رمشلا يظعلا مالا اذ هت دحوفاهبدس ىئتلك كنااهتلج نمو
 ا | بيس ةلاكملارمأ لوطيو ىرخ أ ةّرم هللا مالك ع هسف بر املا كل:نءهبر هلأ سي نأ ءاجر لأ مالسلا
 5 ةّرهىل_اف. هركف ش هوشنو هناسا عطق:اف ةشهدلا هتياْغ مث هناسسل 0 اع (اهعارو) لد

 العر كس لوا اذاو نيا, ءانح نصغلا لاطاذاف ناك نيم ش تاذ تناك بهو لاق مث ىرخأ
 ةيربلا ىفناك اذاو باشلاوةناكلاو سوقلا نم هناودااهبق قلعي هةتاع ىل_ءاهعضوراس اذا نتيعشلاب

 00 9 #تورثبلا لواطب لوطتق اهب قتسي ناكمنا تازملا نماريق ناكل قوالظ تناك اهيلءءكق لاواهزر

 ١ كروافاهزكر ةرمىهتا اذاو هنعت برات دعرهظاذاو ىلاءللا ىف نيتعشت اري هيو اولداهاّمبعش
 اوهلا هت تتاكو بضن اهعفراذافءاملا عيت فاه يروه شاق تناكومءاموهداز و العلم ناكوت رعاو
 وىنوماناوةلا لا ةفاصعل !ءاقلا ىلاسعت هلل هللا رم تادإ ولا هذهرك ذامل مالسا هيلع يسوم نال عاو
 3 اتا هنأ هللادارأ ىرخابز" اماه لانا مالسلا هلع هنا (اهادح ا( 0

 | (اتنناثو) ستة ىهاذافاهاقلاف ىموماب اهقلا لاقف هبر » امرت اس نم مظعأ امن اواهفرعدالواهل نطغنال
 عل !الوأ لاسقف بلطا ! ل ؟دلاو برهلاةل[لحراواصغلاوهو ئئهديفولءئلاوهو 00

 تمدام كنا لق هن اكس هن هن"اكبلطلا كل رتىلا رام او»و ى وماراهقل لاه برها كرثىلا ةراشا ك. ماعل

 . ]| برهلا اكرات ىذت رع اص نوكتالف كظ 1 اما اطو كاس ةي الغة شم تنك ب اطلاو برها! ماعم ىف
 ]| كال صوالل هتيقشم لاكو هتسر دواع عممال ىلا هءاع سوما (اهتثلاثو) ىلا صام نوكتت بلطلاو
 رقوفلأ عمتنأف ةرمضا-ا ىلا لوصولا هنكمأ تامه هلام أ اصعلاو نالعنلا الا هعم نكملو ةرمضملا
 ||| لكلا نءادّرناكرلسو هماعهللا ىلءادتّنا (اهتعبارو) هيانج ىلا لوصؤلا كل_ذكمب ف.كىصاهملا نم
 11| تاع اواصعلا“ الاب مأم رجالاصعلا كلت هعم قبال ىسوءامأ رمعا لكنا دجو مرحالفرصبلا غازام

 | :هديقاصعل اودح وو ناامااضعلاءاّدلا ىل- ع ردقلال اة ىلعمنا! لق ةعاطتسالا نأ ىف هب ه كت ىبعكلا

 5 يلو ب<!!فاو دسملا مالظب سل هللاناواماوق كادهءديىف ىه م وةردشلا هنأ ناف هدد نم راو

 ”هائسأ همفف ست ةمح ىهاذاف اهالاف هاوقامأ لاحم كلذف هديف سلام هدي نم قلي نأ عاطتساامناومديىف

 الق ىلاعت هنا(اه د أ )هوجو ه.ف ب اولا تقولا كا ذ ىف ةمحاصعلا سلق ىف ةءكسحلاام (لوتالا لاو ؤسلا)
 عمم ام تقولا اذهىلا مالسلا هملع هنال كل ذو سفن ونا ميفرعي مالساا هماع ىموأ ةزدعم نوكستلة حا

 هكتاللاتاداع نمل ذنوكب نأ لا.ة>الإز اردعم نكي ل هنأ الات ا داعللاغل اه ناكتاوءادنلا وءادتلاالا

 اهلعااك والاف مالسلا هلع مومن ا بهعلاوا رهام المل دل ةريصمل ةدش اصعلا هللا تقم رحالفّناوأ

 اصعلا تامقهلاما رك ١ناكء ءادنلاّ ا( اهيناثد) هلةز عم اهلعد نأي هل "كتم ولع وهنأ ىلاعتدقا هقدصق

 ضرع هلا (اهتلاثو)هبلقن 3 ةشحولا لاوزلابدستاماركلا او علما ىلاون نوكمأ 7 اركلاىفاديزهةمح ا

 بصنملل بث هنا ئاريقفابعار ناك هنا (اهعبارو) هناخال نوعر ةدسنع ,دهانشا ذافالو آهدهاشتل هملع



+1 

 أ ةيسملا تامارككاو ةيظعلا تاز راع ىءمومان كم + تالنامو وتب ةفطظالا ال دس ىف ملك ىدوقال | 1

 هذه نمة”زذ ن أولو لصح دّْذ ماركالا وزازعالا هي قاعتأم لكو ارق ناكتا دعب لاح رلا يصتم ءاطعأ م
 | رضدالن ا لسن ىلاعت هلل | مي ءاكلا هاوس دعيفر كلا حرش: هراصا سانلان يابا كابن كصانلا

 هوم“ "لا ضيوفتىلامتدقا نمزيعمءاشالا ءذهدعيردصلا حرشنمرصب لما هلا (قاشثلاو) ردصلاح رمشنم

 وهو ىذاقلا ىذقيالمالسل ا هيلع لاه ام ىلع ءاضقلل حصيالر طا نا ش وشم بلقلا قيضناكنم نافهملا ا

 هذهىفاهنع ثلا نمدبال قلار مالا عوج نوب فنعااهنارس للا ٍجااةونلل لدي فيك ف نارشغ ظ
 اننسننااندخ اًونالا ير هلود رايت عل دقتدقندهطتا :وءاعدا!ةدئافوهو (لوالاثصااامأ) : 9 , الأ |[ ا

 تاجردو ٍبتارم لاكلل ن العا لوقف غضوملااذ_مب ةقاعتملا دثاوغلا ضعن انوه اهنم كذنان الا ان اطشاوأ ا
 مز اول نم ةلاك ناكل ذك ناك ام لكم هنا ذ الماك هنوك امأ هري_غل المكم هن اذ ىف المكنوك. نأاهإ عا /' 1 ١

 ةر اع لمماكشتلا نال لزالا قالمكمنوكي نأ ل كتسي هنكلو لزالا ىفالماك كك لذك ناك ام لكو "اذا |

 ناف هفريثأتلا لاصتسال لزالا ىفالصاس ناكول هناف لاكلا مدع دنعالا قة ال كل ذو الماك ءىذلا لع

 الكم ريصي هنأالا لزالا ىف الماكناكناو هناصتت هنا مرجالف عنتم نئاكنل اني وكتو لاسم لصاسحلا لم مغ أ 5

 ١ نعابراعناكدسقفل زالا ف المكم نكي ل ثءفس لالا تافض نم لمكتلا نأك اذالسةنافلا رالف 0

 || لعفلا نان اكل لزالا ىناتم كل ذناكول مزاب امنا ناضقنل اانلق. لام وهو اصقانن وكف لاكنلا تافنص |
 هسفن لدم نب وكت ىلغر دش.ال هناانل وقنأ امان اصقنن وكبال همدعت لاحم ىل زالا ليمكتلاف لال زالا 1 1

 لالا نال ةتلنا ندا تارا بوتان دعزا هناانلوةكو هسفنىف دوجولا نكمرغ هلالان اصقننوكال | ا

 ملعلافروصةلال كلذ عدم افلصفمددعه4نوكالف ةهاشمرغةئللا له ةتاطر وكانوا ظ ْ

 ارضرغلا ناك نيوكتلا ىلا دصقامل ىلاهتو هلاصيس هنا لو ةنق اذه تنيلاذ لوصلما عنتم هسفنف هثوكلالب ||

 ىلع ىلاعت هللا ةردق تضتقاف لاك ةدد دو-ولا ةةصودو-ولل "لب اك تاثكملا نال نيطقانلا ليمكست هسنم ١

 ١١ بامسال ضءعءملانو دت امو د_عملا ضءد :دئاملا هده ىلع سلجاف تاثكملا لاكن ةدئام عم ضو ليمكتلا ١
 دودجولا ىف هلةنامنالاملخدادو> ولاةدئام لعزكلا سلح اولف همه امم رت امو (اه دحأ) 01 ١

 ناوّدل ةناكف لا دو>وملا داي ا نالدا<الا ىلعارداف كلذ دعب قبامل لكلا دو ول هنا (ارمنانو) 17 ٌ

 هنأ (اهثلانو) رلاىلاةردقلان زمرداقلا باق . هناف لماكل ا ناصقن ىىذددَعي هنكل صقانلا الا كناك : 5 0

 ناصق:عطلا,باحالاو لاك ةردّةلاو بجوملا نعرداةلازيم الف زيست همف :قباملدوسولاىفلكا ال دولا
 تادوجوملانا (ام- هدحأ) نالاو وس هملع لق نافدوجولا ىلا تاكم ا ضب حب رخا بابسسالا هذهلف 11

 لقالا ةفامض ةفايضلا اذدأ نوكتف ىف مان اريغىلا ىشانتما ةم-سالو ةهانةمريغتامو دءعملاو ةمه اندم 00(

 ةفايضلاهذهب هصتىذلا ضعبلا نا (ىاشلا) ادوسو نوكيالاذهو لني الامل م دعمنا ناموطاامأو ظ

 كلذ ناكق امكتسالا اذهاال ناكر او لد- نم قاحتسالا الدف هريغ نود هش لص قامدسال ناكنا

 | لكلا نءباوهلاو نيمركالا مركايقرلبال هناو « امركالو العال عنمو ىطعي « لبق ل اح وهوابع
 لطانكل دو انل ءق ىل_عءدلعف ساق لوا < ناسنالانال تالاماناو لوتعلا فرو دئامغا تاهبشلا هذهنا

 تاكمملا عسجب ىلع هت ررون نم ضئانفلا دوجولا اذهفاذه تفرعاذا نولأس مهو لعفي اعلا يال هلال د

 ئ نعسشن اتادوسوملان ا مْثْئش * لكدتءسو جرو هلوق : نمدارااوهو :لماشلاةدئامملاو ةماعلا ةفاضلاوه |

 داهبانالدوجولاىلا ةيسنلانمدعلاك ناومحلا ىلا ةمسنلا داما ناك شالو تاناورلاىلاوت اداب ا ىلا | 1 : ظ

 ا نيزيي ىذااوهفناودملاامأو دوجول اكح همدعو مدعلاك هيلا ةيسنل هدو وف هدوجو نم هدنعربخال ا 1

 لمعت ست تاناومإ-انال دل ؟ناويحلا ىلا ةيسنلاددا+ !نالوهبااة يسن ا ناتواغتيو مودعملاو دوبوملا 6

 كا وديا كلاملاكنا و.طاورخدملا عسا دبعلاك ١> اايأ اهيقايبكلا لا رغاىف تاداسجلا ||
 ْ تامودعملا صعبل دوجولاةءئاب عضو اشتق هج رواق انا سبعا أك يدان نضيوسسقا اوال أ

 / | )| ١
|| ٠. 

 ل الاب 3

, 
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 3007 ا ب تلاع
 ل اذا هنالك سج ىف ؛اديلخداو ىرخاهنآى لاقام حان, ا ىلا دملا مض عمنا ملءاو عم |

 نع هن تكف 'ئذ لكى .ةلاوةءاد راءو سلا( ةيناشلا"ةهلكسملا) لعأ هتناو هح انج ىلا هدي مض دق نأك هيج
 0 أبارب دج ناكف برعلا ىلائث ضغب أص ربلاوةًأوسلابةروعل نع ىنك صبا

 تاكاهجر خا وريسالا هطب تحت اهلخدأو هس ىف مل اءدبلخدأ اذاناكف ةمدالا ديد ناك مالسلا

 (ةثلاثلاهلمسملا)رونالب لالا ا بنول ىلا تداءاهذراذا مث صربريغ نم سعشل ا للدم لبقو قريلا ل قربت

 رخآ هجودنآ ب هل ىفو ءوسري غنم تس الوقناك ءاضسلا "هل ص نمءوسربغ نمو اعم نالاح باد اض

 كي رل فوذدملا اذه قلعتدقو مالكلااةلالدإ ف ذح كلذ هبشأ امو كنودو ذو ثراعشاب نركيدا وهو

 ىريكللا اهم كيرا وأى ركل! انتانآض عبي الانينامبكي رثااصعلا بالقد_ءباضأة ب الاءدهدذىأ

 تءعن ىه لد .انلقربكلا لقي ل لف تان“ الا تعن نم ىربكلا لق ناف كل ذانل ف ىريكلا انئان [نم كيرغاو أ انمانآ نم
 ”رلمسملا) ىئسحلا!ءاعمالاو ىرخا برت امه اوقىف انم دقاكوهف كلذ انلسنءلو ىريكلا دب“ الا كيرنل عمل اود الا

 بّعء ىريكحل ااننانآن مكيرئلرك دىلاعت هنال اعلا نمزاسعالا ىف مظعأدبلا نسا لاق (ةءدارلا

 مسلما فدا زلا قاخو نوال ارت همفذاصعل | امأونولل اريغتال ادما !ىف سبل هنال فيعضا ذ- هودماارك ذ

 ىرخ؟ةٌرمريغتل ا عقودقف كل ذدعب اصءداع ئرحشلاورخغل !عالّب او هفلتنخلا* اضعالاوةردقلاو امل قلو

 رمغدناو لكلا ىلا دثاع هناا دف ىريكل اننانآ ع نم كيرنل هلوقام آو ملء اصعل | تناكفر ومال اهذه لكىف

 ىلا باهذلاب» م ناداهقعت الا هذه هارهظأ امى اعتو هناصسدلا (ةسماشلتاهلكسملا) :هدلاصتع أ
 ىلاانثوعبم ناك مالسلا هملع ىموم نا عب ءزكذلاننوعرف صخاستاو ىنط هنا هو كلذ ىف:لعلا نيبو نوعرف |

 مالسلااهسلع ىمول ىلامتمقلا لافت بكو لاق قوأ هرك ذ ناك اعومتم ناكو ريكتو ةمهلالا دا هنال لكيلا
 207 ]| ةنج كسل أ ىناو ىرصنو ىدي عمنا و ىجعسو يغب كناف ىت ٍةااسرب قاطناو ىتيصو طفحاو ىالكعمسا
 50085 رغواك 00 ماو تعمل درطن قا نم فمعض للا كلمنا فرم [يف شل ان ل مك تيدا ف اطلس نم
 55 اقل نيو بي تعضو ىذاار ذهل ةيطاالولقزعب مسقا فاو تيوب دركت أو قحدحي ىتحايندلا ا

 وأهل لقو تمن هرذحو ىدامعىلا هعداو لاسر ع هغلبف ىثدع نم طقسو ىلع ناهنكملورامحة شط

 ا دوطمالكى ىلعنالا سفن الو فرطبال ىدس هتدصانن اف اسندل ا سابلب نرتغيال انمل

 ىكحرشابرلاف) ىلاعتهلوق ريل اد عا لا اب باع راجت مايا تعم
 | هبددّشا ىن أن وراه ىلهأ نماربزو ل لعجاو ىلوقاووةفد ىناسا نم: دّةع لا او ىرىحأ كلرمسي و ىردص

 | ىلاعتهلاناللعا ( اريسناُي تنك كنا اريثك“ ةلزكذنو اريشكا كده_سن ىكسصم ىرهأ ىف هكرشاوىرزا

 | اهقخ م ةيناٌارومأ هير لس مرجالذاق اشافمكت كلذ ناكر نوعرف ىلا باهذاانمالسلا هلع ىموم ع ان

 | لاةيهنال_ءاوىردصىلح رشا بردل اوق )ل والا بولطملا) ءامشالا كل: لاؤسلهلءلا ىرجت :رخاع

 ظ ل_مال مالكل حرش نال ه-:م برق لوالاو تلو ف اردت تسر ينتزع ىأ مالكلا ترش 0

 قاطني الو ىردص قيضيو هلوقوهو رخآ عضومىف هذع ىلا عت هللا ىحاملاؤسلا اذه بيساو هطسنالا
 "ىلع تاز أامكنع مهذا ىردصىلح رشا بر لاهو ةعسلاب قمضا اكل لدينا ىلاعت هللا لأسف نعل
 ءاعدلا5 ةدئاق (اهدحأ) رومي قلعت :همفمالكلا منوع رف ةبطااذم ىلع هب كرتجال ىنعبص* ل.قو ىحولا نم

 (اهئلانثو ) بزااالا ىلاعتهنتاءاصما نمءاعدلا تقورك ذيال ناسن الانا ف بدسلا ام (اههنانو) هطن ارمشو
 ىمومقح فردصلا حرش ناكفك (اهماخو)ردصا!حرشن وكما ذاع(اهعبادو) ردصلا حرش ىعمام |
 نكي لو أاحرمشنم ناكل» مالا هملع ىمومردص ةفد (اهسداسو) ريو هيلدا قمبر البل اهيلع ظ

 لطانو هفاحرمشنم نكمل ناو لاسم ب وتر يور تيكا رمشنمناكنافاحرمشنم |
 لاوح أو ةيدوبعلاو ةوبرلا ةفرعم نم نادالابن قلعت املكمتةئامفدانعب هناحس هنا(لوالا) ئهدجو ند ْ

 كيد ار ارخشنالا هناك تس هنا مل صح دقق نيدلا باي ىفردصلا حرم قاعترام لكوداسملا |
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 درزن ”اكاشبأ لانش نأ جركمو ةنزدنقو هتبكسو هيدقزفئاسقن ةفقاو لاعلا ادهىثدا وحلا عسجتا |

 ادا ضرغلا لمصتو هال اذ فن كم بلطا نكسحاور دضا ١ حرمشي ىبتك أال ىهلا لاه مالشلا هلع
 ةردّقلاو ةاملاو لزحإلا ىحو عب رالا علللا هاطعألا ل ىلاعتو هناصس هنا لاقي : وأ ى ص أى رسسو لاق

 لكل باعد نر تام ماب اتم تبا علا علطتاهذ_هكتطعا ىمومان 4لاق ةااكف ساو
 ةعيرااعاونأ اف ناف ىرك ند الصلا مقأو لاةفتامدخلا كإئام مالسلا هلع ى ءودلاقتةمدخم ةمدقت

 ىلاعت هنا مم دم ةمعن لكتابات د قف ةالصلاب تت اذافدوصسلاو عوكرلاوءارقلاو غال ةمدللا:ن : ماا

 لياقا ةمد ىان ىنأ فرعا ىتتىردص ىل حرش ا بر لاق لا ءرلا ةعلش ى هوةمانكتا ةءلللا ءاطعأال

 ىنءقأتي ال اذه نا بر ان ىىءوم لاةف بولطملا هجولا ىبء ةلاسرلا هذهءادا ىف دم نان لدقفةمعنلا هذه
 هلو5ى (ىناثلا لطفا )١ ىرمأ ىلرمسو ىردص ىلح رشاف ىمدخ ةزفو ىنالآ ءلقو عضو 0 ّ

 برَكلا ايلط ءاعدللا اذه ىءو٠لغتشااغاو ىلاعت هللا نمبرقلا ب تدسءاعالا نالعا ىردص هرشانر ]|

 اذهبي رق !بلط مالا ا هملع ىمومت اناس ىلا مبرَقلا بدسءاعدلا نا ناس ىلا نيرهأ ناس ىل ارت هدف ا

 باوحلاولاؤسلا رك زىلاعت قانا (لوالا)ءوجو هيلع ديف برقلا سس ءاعدلانا ناب امأ ءاعدإ اا |
 لقتيلهالا ن ءكيولتس رمل ىفاسهاأف ةماوصالاامأ ةمعورف اهنمو ةماودأ اهنمعضاوم :دعف هاك || ظ

 (اهنلاو 1 رصغأ نم حورلا ىلق حوزلا نعكنولمسيو لازم اىيف(اب ااا َ

 امأو اهاس مهنانأ ةعاسلا نءكنولم_سي (اهعبارو) افسن نراهفسن لقت لاسحلا نعكنولكسنو
 ريخ نم َيعفناام لق نوةف اذامكن وامس (اهدحأ) ىلاوتلا ىلءةرقملا ىفاهنم ةنسسف ةمعو رفلا ||

 (اهئلا'و) ريبكه مق لاتقل ق هسفلاقمارشارهشلا نعد نولي (اهينانثو) نيبرقالا ونيدلاوالف |[
 (اهسماخو) ”ىدعلا ل قنوقنن 3 امكيؤاخنبو (اهعادو) ريبك اامهيذ لقرمسملاو ردنا نعك نواس ْ

 (اهعباسو) ىداوه» لق ضان ءكيولتسو (اهسداسو) ريخ مهل حالصا لق ىتاسسأان ءكنولكو

 مكس لءاولت أس لق نينرشل ا|ىذنعكنولعس و (!هنماثو) لوسرلاو هنن لافنالا لق لاغنال ا نبع كيوم سي

 م كسب هللا لق كيوم سن (اهرشاعو ) قا هنا رو ئالقو» قحأ كنؤ.نمسو (اهعساتو) اة

 "لكسال اهذهتءاج لوقف اذه تفرعاذا بي رقى اف ىنءىداسعكلأس ا ذاو (رشع ةيداحلاو)ةلالكلا ىف :

 ملسو هيلع هللا ىل_ددجت لاف لاو هل ارك ذا ىلا عتو هناصس هنا ابق بلغالاف ةفلمروص ىل_عةروجالاو 1

 ٠ ركذنإو لاؤسلاركذةفكلاث ةروصقو بيقعتلا“ ق عم لذ ةغسهبباوللاءانىرخ أ ةروصقولق | ْ

 ل فر ذيزو باوملازكذةسعبارةدؤص قواه اسرع ا ةعاسلا نعد اثبات ةوقوهو ب اولا ْ

 لوةنفةدئافلا نمءامسشال اهذهاذبالو بن رقىاف ىءىدامءكلأساذاوىلاهتهلوقوهو ل ةفاظفلالو لق
 ىلصدم ةؤس تومثىف ذدحلا عسقو.ا اك لق كاش: وق تالابف لاكشا الذ لق اظفاب ةدراولا ةنوخالاامأ

 ةمناغلاةر ودلاامأو غلبتلا و ىسولاءادان ىلا عت هبا نم امطاسخ هن وك ددحملا غي رمش لاكو سو هيلع هللا

 85 بوتجو نعوأ اهمدق نعاما لاوس ل امكحا ع نع كنولئسيو مهلوقثا بنل اف افست نر اهقسني لف هوق ىهو

 نا ل_سو هيلع هننا ىلصاد_ت ىلا نعت هنا سعأ مرج الف نيدل الو د ل" اسهتاهمأ نم” بلا هذهوا اع
 أنا رصتشتالو لال الاول اذ- 5 نعب> اد الاف هن احس هن *اك بمةعتلل دسغملاءاهنأ اظفلب بمد

 4 راهفش لةفلاق هنابا اولا ةنمتك م ةبتكلا ركشلاىفا وعش. الثا هالا اذه قوتالو رك هفثلشلا

 1 ن | نوكي نأ تح وذ هملع ل دب سلساو لحل ءازججا نمءزتب لك ح ىف نكمت هنالن عدلان ا تخول

 اريغتلاهبعزوال ميدقلانالدوجولا ب+اوالو ميدي سيل هنا ىلع لدي كلذو ليا لك ق-قاكم

 ٠ ||| لقفل ةيلو دح اهقاود لق لاسةف ديدحو أ ةضفوأ بهذوه أك هلا نءانريشا اولاعت مما لة ناففنلاو |
 | نمءاغلا فرحو مهلاؤس عضوملا اذه ك< مل ىلاعت هنا انلق تامهملا نم”ةل ملا هذهنا عمد[ هتئاوع |

 ( نسف مهلاؤس ىح ىلاعت ةنافانه» فالخءاسغلا كلرتدج وب لاف مالكق يس ىدتسف ةفطاعلا فورا ا
 ا : سس سس ع سس سس سس
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 | ضعي عج مرجالف ضعبل نود تاادوجوملا عبلة اسما ةذئام عضو اضنق !كلذ حض ضءءلانود |
 ظ ىلا ةمسنلارمصبلاو ةلظلا ىلا ةيسناامروذلاك هرداسل ا ىلا ةبننااىةاظاو ضعبلا نود ءامح أت ادو>وملا
 ( لال او ةذللاو حالم او ىف انمالاكر دهام ت ادوجوملا ضعيراسم كلذ دنعذ مدعلا ىلا ةءسنلابدوجولاو ىمعلا |
 ا انمةرمثو ةامحلا ةعلش وذ وولا ةعلش اندجو نا وانا ب امرالا برا كل ذ دن ءءامخالا تلاه مث نك رشااورلاو |

 ا فان اك اموقفاوملاو متالا ا ىلا اتخاذ امن داهللا لاحو مدعلا لاحانال ةحاشلانذادزا نكل كلذ ظ

 ل١ || برهلا ىلعةرذقانل نكت نافىفانمل مقدو تالملا بلط ىلا انيصتحا ةامطساودوجولا لص--امو ىذؤملاو ىلثملا |
 | 17 نءانطعأف تاملبلاماهلافدهو تاف الل ةضرع قب درطا | ىل_ءدعتتلا نمزلاكاممقبل بدناو عفدلاو بلطلاو |

 ١ || صيضخت ةماتلا ةححرلا تضتقافىرتأ ب رهل او ةرا”بلطلا نم نكس اهم ئئلا ةؤقلاو ةردقلا كتر نئ انزخ
 أدوولا,تامو دعملا ضعي ص.طختو ةامابتادوجوملا ضب ص تمن تضتقا6 ةردقلاب«ايسال | ضعب
 [  امانيسقلادحالالات وكتال لةعالبةردُملا وةاملاناميركلا داو اانهلا كلذ د:عنورداسقاالاقف

 "|| ناسقنلا تافصنمكلذ لكو لاقثالا لوى ةلمهّتسلامتاهبللاماو لالغالاو لسال لا نيدمقملا نينامبحاا
 ||| كتامواخ فرش أوه ىذلا لّقسعلا نم انماع ضفأف لاكلا ب وأ ىلا ناصقنلا ضم نمانتءقر دق تنأو
 | علذناب كتر نت ارخ مزون ىح بقاعأ كب و بيثأ كب ونيهأ كب كلوقب هسدق رش ىذلا كاتاعدبمزعأو
 | هدهدتهثذبادهلارهوسو ةزيصبل ارون مهحاورأ ىف ثعب و لقسعلا مهاطعافدماتلا"هلمخفا اول ماكنا
 | نوكينأ بح متاملناو لكلا متاخ ل ةعلاف لقسعلاو ةر دا ا وة امل اودوجولا ةعيرالا علل اباوزاف ةنحزداا

 | ةالداامهيلغءاسالا ل ضف ناكيسنلا تان ن اكسال ملسو هباء هللا لاننا و سرنا ىرتالا لضفأ
 ْش أ ةضئافلا علخنا تا ناك ل لقعل كل ذكف اهلضف أ ناكةسنامسلسا تايولخملا تا ناكا ل ناسنالا ومالسلاو
 نم ةءؤامملا ةنفطاكه سفن ىأرف هسفنى لةعلارظن مث اهلك او علخن !لضف ناكل الا ىذ ةرمض- نم
 | ةيهيذبلاةيرورضلا مولعلا ضو ةرهازلا بك اوكلا نم :ءولمءامس اهنأ كحل ةسسفنلارهاوملا

 امىدتينامالعتاوانعسلا ىف ةزوكرملابك اوكلاَنااموناهذالا م ارصولوقعا اهنادبىف ةزوكرملا |
 نورئاسلا اهبىدةيةرهاز بك اوكلة غال اءامسىفةزوكرم ار هاوملا كا: كج ذردلاو بلا تالظىف
 كإ:ىلالةعلاراقثاءلفاهئاوضأو تاووسل ١ ةدنسفو ةناخورلا لاعلاراونأ ىلا ماسالا لاءتاداظ ىف

 لدتساف علخلا كل عسب ىلعوره ادا كات ىلع ثودحلا مقر ىأرةرهاسلا رهاولاو ةرهازلا بك اوكلا |

 ىنابلاو شقنلا فال شاقنلاّنافرعكلذدنعو رثقان ىل_عشوتناا كلب ومقار ىلع ماقرالا كال
 مدقلاملاععلاطو مقا! لاعمم اولءاوضأ ىلا نز اورتاث دا ل اعءاسعىلعأ نم هل جفن اه ءانملا فالخع
 هتبلغف ناكمالاو ثودحلا لاعتافظ نم ةملزالالاءءاوض ىلارظنامنا لةءلا نأ كصو لالهلاو ةمازالا
 ىردض ىلح رشا بر لاسةةراونالا ضم ىلا هعبطب اتلاف ارييتم ىف هانمع ترمعن ةازالاراونأ ةشهد
 نيطا.شو ةجراخناو:ىل_>ادما ءادعالا نم عاطقىب رطلا فو ةفئاكح :,تالإظلاو ةةءعراصل ناذ

 علدلا.ذهتراصو تعطقن ارومالا لك ىفانوعىلن كت لو ىر دص ىلح رمشت لنا ةرياشك نلاوَننالا

 ىلرسي ولاق مث ىرد ص ىلع رشا بر هلوق نم داراوها-هذ تاجردلا» زوفللال تاق“الا لل امهس

 رصد ملا فتاك لاو تاك ر1اولاوقالاو لا.ءفالا نمد علا نمرذددام لك تال كل دو ىرأ ظ

 أوه ناكنااهلعافو لعاف نم اهل ديالو هدد ةفصةدارالا هذوف هلالعاف ريصي ن أل انصت_سا هلا دب هد.علا 1

 ربدم|هةلع :دارا ىلا ءاهننالا نمد.ال لب ل تلا مزاو ىرخ | ةدارا ىلا ةدارالا كلن: لمص_< ىفرةثفا دمعلا |

 | نم هبال ةغصلاثو دح نا قرقعتلا مات وءامشالا عنبمل ,ةملاوهورو مالم رهط نوكفملاعلا |
 ىلرمسو هلوشب لعاقلا لود نءرمعو ىر دص ىلح رمش ا بر هلو ب لاقل ادادغتسا نعربعت لعافو لياق ْ

 / ناك[ نهلو هتسلءاف ل ءاغلاو هستيلباه لب اقلا لعب ىذلا وه ىلاعتو هلاطس هلا إ__عةسنتا ا هسفو ىرغأ ظ
 ىلء عطاقلا ناهربلاكنيمالكلا نيذه ع وو اهقاقصتسا لق منلاناث دم اء نول اوي مونغ هللا قذرفاندلا |

 ظ
ٍ 
 ا

 نأ



 0 . ممتسم ةمصسصلا د "0

 اتاك عءرضت ع ووه لب مال_ءالاءاعدلا نمرضرْغلا سيل هنا لوتالا نع باوذاو ءاعدلا كرتىلوالاّتا ||
 (|| عوقولا مولعم عما !ناكنا ناشطعلاو عئاجلل لوةن نأ ىر# ىرجم هلا :(ىلاثثا) نعوتاغترضتلا
 تزاكتاو ةغ.صلانا (ثلاثلا نعو) همفةدئافالف عوةواللا مواعمناكن او برسشلاو لكأل ىلا ةجاحالف
 | طرسش ةحل<مريص نأزوح (عتارلا نعو ) كلذ نع هفرمدت عوشللاو عرضتلا ةروصنأالا الا ةغمد
 مظعأ لاَذ_فىلا هتهتاهردقاع ىضر م ع”رض:اراهظااعداذ اهنا ( سماخلانعو ) ءاعدلا قيس

 || دروا أ ةال كابو ةدارعلاب» م أ ىلا عت هنا ٌمتادامعلا نم هناتنثا ذا ةسقبلانءباوطاودو تاماقكلا
 | رصنقي لهئاهساءاعدلا ل ضف ىف (عبارلا هجولا) «اعدلاوهو تادامعلا لب ىف عرش مرخالال م
 ان_سأرمهءايذاالواف لاذ لأسي ملاذا بضغي هنا ىرخأ هي [ىف نيب لو هن حالا ىلس_ءءاعدلا لضخ تاس ىف ||
 الأ مهللا مدح أ ناوقيالل السلا هلع لاهو نولمعي اوفاك امناطمشلا مسهل نيزو مهبولق تسق نكاواوعةرماتت |

 ١ برلاهوءاعدلاب السلا هلع ىموم مزح رسلا ادنهلف ىلرفغا مهلا لوةدف مز عنكلو تثث ناد

 || هبقو مكل بدتسا ىنوعدامكبر لاقو ىلاعت هلوقءاعدلا لضف ىف (سماسلا هجولا) ىردص ىلع
 1 نيملاعل ا ىلع مكلضف ىفاو مهقح لاسقاط ءالضغ:هللا مسهلضف لدتا رمسا ىنب نال انتم ال ةبظع ةهأ

 ٍْ امنا عدا مالسلا هماع ىبوألا ولاق ةمطعل اةحردإ هذه عمم نيم اعلا نمادحأ تؤ لام كان اواضيأ لاق 3
 ظ لاس نأ مالسلا هلع ىسعاولًاسهتناراصتا نكغ مسهل وقىفم-لالج عمنييرا و1للاناوىضاما:]نيسكبدأ]

 || ةطساوريغنم مهلابط خم لاق فانتم ىف ةطساولا هذه عفر ىلا عو هناصسنا حءامسلا نملزخت ةدئاممهلأ]
 ةمال اهذهلليضفلاهذ_هتلصحاملس لا اذ_هافذفنم هلااولأ ساو لافو مكسصا بتسا ىنوعدأ ||

 ١ هر دي عفر مرجالف لس هملع هللا ىلص دمت ةمأ نم ىنلعح ا مهللا لاق مرتجال اهةرع دق مالا هملع مو ناكووأأل

 لعج ىلاعت هنامت بد رق ىناف نع ىدامع كلاس ا ذاو لاف ىلا عت هن ايل عاو ىردصىل حرمت بر لاستف ءادتنا |
 |١ مالسلاهيلغ ىموموناطلس م« ماعلا سل ىدابعن اةعدعلادبع (اهدسأ) ماسقآ ةعيسىلءدابعلا |

 | ىرد_صىلحرشا بر لاف ة_كدعل ادئاوز بلط مرج الف ىسفنل كتءةطصاو ةمدعلا ديزعاصوص# ناك |

 || ةوفصلادب زعاصوصخ* ناكم اللا هملع ىمومو قطا نيذلاهدادع ىلع مالسوةووصاادسبع (امتانن) |
 || ىردصل حرشا بر لاق ف ةوفصا ادي زمدارا مرج الذ الكب و قالاسرب سانلا ىلع كسسفطصا ىنا ىسوءانأا
 '| مالسسلاهسلءىسومناكو هنسح نوعبتشش لوةلانوعتس!نيذلا ىدابعرش ف ةراشلادبع ( اهئلاثو) |

 ||| (اهعادو) ىردص ىف ح رشا برات ف ةراشنلادب نهداراف وبال عهساف كترتش ا انو كادياصو ص
 دارافاكعم ىنناافاخت ال كل ذءاصوص# ناك مال سلا بلع ىمومو مكمل ءف وخال ىدامعأب ةماركسلا دمع
 مي لاروفغلاانا ىف ىدامعئنةرفغلادسع (اهسماغو ) ىرد_دىل رشا بر لاس ةفاهياعةدانزلا

 ٍ ىردصىل حرشا بز لاتف ةدانزلا داراف هلرتفغف ىلرذغا بر كلذباص ود مالا ا هماع ىمومناكحصو ١

 ْ ىف ك ءعنطصاو كل اء اصو هم ناك مال_ل | هلع ىم ومو مكيرا وديعاةمد_كظادبع ( اهسداسو)

 ال بيرق قاف ع ىدامع كلاس اذاوةررقلا دمع (اهعباسو ) ىر د_ص ىل حرششا بر لاف يف ة دابزلا بلطف
 ٍ نعالاروطا !بنام مها دانو بر ةلاءاص و د ناك مال. سلا هبلع ىسومو ىناءداذا عادلا ةوعد بمحأ

 ْ ىردصى حرشابر هلوقىف (ثلاثلال_هفاا) ىردص ىف حرشا بر لاف برقلا لاك داراف اخ هانمرقو .
 دمحوتلا ةخرعم ( اهدحأ) ةتسل اءامشالاب «طاخامل ىلاعتءا (اهدحأ) هوجو هد[
 ||| ةفرعم (1وئلاثو) ىركذاءالصلامقاو ىف ديعافةالصا او ةدايعلامءىهأ (اهناثد) 0 1
 | (اهسضاخو) ىسوماي كننع كلت اموا.ثدلا ىف هلاعفأ ةءحح (اهعبارد) ةبناةعاسلاناةرخ الا 1
 ||| اومعوارفكس انلامظعا ىلا هلاسر |( اهسداسو) ىربكسحلا/انتابآ نمكيرغا هسلع ةره1لا تازدعملا ضرع ْ

 ند لكنا هفرعقر عملا روقلا اذ هربج مالسلا هيلع ىموغدارأفر قلل اسس ةقاشلا فيلاكشلا سه تناكتف
 لاق هنم برقان ف.ل كما هذه نم لصاخل ار هقا اريج دار اف ىر دص ىل ح رمش !بر لاس ة ف هنم برق هل أس
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 كنولسسي هلوقىف باوطسارك ذيل ىلاعت هناف (ةثلاشلاةروصلاامأو) ءاضلا فرحي هيلع باول فمع أ
 ىتلادسافملا ىلع "لَه شم نيرعتلا ىلع ةعاسلا تقو ةذرعم نا هنف ةمكح لاه اهاس م نابأ ةعاسلا نع |

 اهنع بالام هل كسال | نم نا ىل_ءلدن كلذو باومللا كا ذ ىلاهث هلل ارك دي لاذ عاف قمسابعفاسه ا:-رمش
 كلذنا (اهديحأ ) هوجو «بففلقهباوج فرك ذي لو بيرقفناف هلوقىشو ( ةعباراةروصلا امأو) |
 هلا ولاىلا جات امناتنأىدبعا لاق هناصس هناكف تادابعلا مظعا نم هناوءاعدلا لاخ ميظعت ىلع ل دب

 تامهملا نم اهتفرعم نكمل تعقو ةصق لك نا هملع ل ديكو ىنبب ةطساوالفاعدلا ماسقمىفامأ "اعدل ارمغف |
 ملل تاو قطان مدآىبا ابن مهيلعل تاو ىلاعت ةوةك ةصّقلا كلت مهل رك ذا سو هيلع هللا ىلص هفوسزل لاق
 ركذاو لبعامسا باتكلا ىف ركذاو ىمومباّكلا فركصناو اهتم حسناف انتاباءانت ١ ىذلا أن

 ١ صصقلا ن_سح (كيلع صقنن حن فسوب ةصقىف لاق مث ميهاربا فيض نع مسبنو سيردا باتكلا ىف
 77 | بئامعلا نم نيتصقاانيتاهىفاملالا كلاذامو قطانم_هأبننالع صقن نحت فوكلا باحصأ ىو
 11| ىنع تائساذاو بما تنأ نكف ى :ريغ نع تائساذ ا دما. لاق ىلا عتو هن اصيس هن اك لصاسملا و بئارغلاو
 ىنافهلوقوهلديعل انا ىلع ل دب نع ىدابع كلا ساذاو هلوقنا (امين اثو) لئاعل اانا نوك أ ىح تنأ تكساف

 - || اًذهو بيرقهنمان لاق لب بيرق ىمدرعلاف لقي مل( اهل اثو ) دمعلا نم بد رق برلا نا ىلع لدي بيرق

 1| نوكيفيكف ءانفلا ضمضسو مدعل ازكرم فوه وهثيح نموهفدوجولا نكم دبع نأق سيفن رسمه سف
 ' || هنمبرقلاف هسةننم هيرقو ادوبومهلعج هناسس>او هلضفي هناف ىلانعتو هناصس قط اوه بي رقلا لباب رق
 3 ةىلاعت هلاري_غبالوغشم هرطاخ قبب مادام ىئادلا نا (اهعبابو) بيرق ىناف لاق ا دهاذ دمعلا نمال

 'ماقمىف قبينأ عنتما قا دحالا هللا ةفرهعاهرغتسصراصو لكلا نع ىذاذاف ىلاعتهتتاعا دنوكيأل
 ل لبس رق ىلا لّعف لاه اة نيملا نم ةطسأ ولا تءفر مرح الف ىلاعت هللا رغىلا تاغدلالا عمه ريسغ نعءانفلا

 ءالومف<تينأ دارااذا د علا نأش نم ٌتتابرقا!مظعا نم هناوءاعدلا لضفرّرقتامم تشن بيرق ىناف لاه
 تاعاطلا فب ةيهلالا ةرضلا فضي نا ىدوم دارا املأ مرحالفانا دهلاو فلا نسح ابالا هفصتنال نا
 هلوقءاعدلا لضفناس ىف (ىناشلا هجولاو) ىر د_ص ىل حرش ا بر لاه مرجالفءاعدلاب اهفعاتادامعل اوأ

 انا نا هلوقنالةدابعلا مال_سلا هماعىسوههبىلاعت هللا ىهأئث لو أنا مث ةدابعلا ئمءاعدلا مال لا هملع

 ةدابعلارمالاوهرماوالا نم ىموم ىلعدروأ ام لأ ناكا-!فىنديعاف هلوقرمالا امنارمأب سور ايخا هللا
 بر لا ةفءاعدلا ةفحوهةدابعلا فت نمة-بورلا ةرمض- مال_سلا هيلع ىنومهب فئاام لوأ مرح ال

 ةالصلابىهأ ىلاعتو هناصش هناك ةدابعلا عاونأ نم عون ءاعدلا ناوهو (ثلاثلاهجولاو) ىردصىلح رمشا
 مكي رلاقو بيج ب رقىناف نءىدابعكل سا ذاو ىلاعتهلو:هملع لديو ءاعدإاب سها كلذكف مودلاو

 هلزيل د هوعدافوهالاهلاال ىل اود ةمضواعرضت مكراوعدااعمطؤافوهوع داو مكل بحتسا ىنوعدا

 اوعدا مسو هيلعهللا لص لاهو ةفمشو اما 2ك سغن ىف كي ررك داو نءرلا اوعداوأ للااوعدالقنيدلا

 لة_علا فالخ ىلعءاعدلا لاه ا ضعبلاف ةدابعءاعدلا ناانفرعتان الاهذهبف مارك الاو لالملا اذا
 (اهيناثو) ءاعدلا ىلا انب ةجاج ىأفرودصلا ىنةتامو سفنالا ىفاملعي بوبغلا مالع هنا (اهددأ) هوجو نم
 (اهثلاثو ) هبفةدئافالفعوقواللا مولعم ناكتاوءاعدلا ىلا ةجاحالف عوقولا مول_عم ناك ن |بولطملانا
 ناكناءاعدلا,بولطملا (اهعبارو ) .بداءوسيلوملا قس ىف د_علا نما ذو ىمهنلاو ىهال !همسثدءاعدلا
 تاماقم مظعان اءاح دف (اهسماخو) هءلطز للاسملا نمنكت مناو هلممال ميكحلاف حلاصملانم

 ناطااو ساقلالاب لاغت_ادهنال كلذ ىفاش ءاعدإ او هما |بدندقو ىلاعت هتناءاضة,ءاضرلا نيب ةسلإ
 ىطعأ ام لضف أ هتيطع | ىتاثسم نعىر كسصذ هلغش نم ىلاعت هللا نعةياور مالسلا هملع لاف (اهسداسو)

 نا (اهعباسو) ءاعدلا بوجو ىضتةةاهوقركذ ىتااتانآالاو ءاعدلا كرتىلوالانا لعل دف نيلئاسا
 ىلع ل دف ميظعلا حدملا ىدتس | ىلاحي هلع ىل اوس ن ءىبسح هلوقب ىئتك ًوءاعدلا كرئامل مالسلا هملع ميهاربا

 لك حب تت اف رش لش م ا ب ب ب تب بتبتتتاااااٌمُجُ”ٌا777اا7”ا
 نا

 اجل صم اموال ستصل
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 اندست مس نع اسم نيب دي يع ب نيس يي يي م سس 2-ما اسم سسوس
 سس سن ها هس اة1ج بببب ب هاه سس لا |

 | ىردص ل حرشا بر (اهسداسو) كمكسو كت اضق ىف كل دعرارمءا ىلء عالطالابىردص ىلح رشا بر | |

 نم لانا ثم مال_سلا هيلع ميهاربا هلعف امك كنزعلالجراون اىلاكرقو كرون نم لاقتثالاب ا |
 ْ | كلر امن ةعلاطم نم ىرد_ص ىلح رمش ا بر (اهعباسو) ةزعلاةريضح ىلا سعشلاو رمتلاو بكوركصلا | |

 | كنان !عماجم ىلع عالطالابىردص ل حربشا بر (اهنماثو ) كلدع ليلو كلضفرامنةعلاطمىلا كلدلو

 | ىردص ل شاب (اهرشاعو ) نيملاعلا بر مك دامقنالا فم-ماهشتمو نيءتستدلاءاسنالا
 |رونلاداقيا نع ةرابعردصلا حرش ناملعاو حام_هملا هيف ىتأ ا ةاكش اك ىاق ىف نامعالا حارس ١ ا

 | حرشو» ىدلا رونلا بلطادا ديعلاف نه دو هل رسو ةجرمسمو تب ريكسصو قارحور جو دنزءامسشاةعس ||
 | (اميناثو)انلبس مهم دونلاةفاودهاس نيذلاوةدهاجلا دز نمّدبال (اهلوأف)ةعمسسلاءذهىلارةةفاردصلا |

 (اهعبارو) ىوهلا نءسفنلا ىبهخو ىوهلا عنم قارح(اهئلاثو) ةمذشو اعترضت مكب راوع دا ع“رمشتتلار دج |

 | ةجرمسم (اهسماخو) هللاىلا اوبن ترربكب تابشولا كالت سور اخطام يكرر ىلا اومناوةيانالا تد ريك |

 ظ ءاضرلا نهد (اهعباسو) مكم ديزال تركت ئلركشلا لدن (اهسداسو) ةالصلاوريصلاباوئمعتساورب هلا

 | بلطتال نا ىف. لب اهياع لوعتالذتاودال اهذه تاص ا ذاف كير ءاضقب ضرا ىأ كبر مكسحاريصاو |
 تهشدخو عوضملاو عودملااباهلط | مث اهل كل.سم الف ةجحر نم ساننلا هللا مفيام هتريضح نمالا دوما |

 عمس كلا ذهف ىر دصىل حرش !بدالوقتو عرشلا دي عفرت كلذ دنعفاسم هال عمست الذ نجسرال تاوصالا

 ةسنامسملا سوثلا نم ىل_ذفأردصاا حرش ىمدملا ىناسورلارونل ا اذه لوقن م ىموما. كلؤس تاو دق

 ةفرعملا سعمام !نيلفالا بح !المال_.سلا هبلع يهاربا لاقار هن دوعتو الل برغت سعثلا ) اهناثو)

 لسالا ف لمت ةمناحورلا علذلا لك لبر اسال اءنيرفغتسملاوأطو دش ىهلللا ةكشانناالمل سغئالف

 مالس ىئفتال ةفرعملا سمو تروكس مثلا اذا نفت نمشلا ( اهئلاثو ) ال_لهدعب ىرمءا ىذإ!ناصس
 ةفرعم ىهو ةذرعملا سعشف ا: يهامأ تف. كحعن ارمقاااهلباف اذا سمشلا (اهعبارو ) مي-ربر نمالوف

 ةفرعملاو قرحت سءشلا(اهمداسو )هوجو دوسنو هوجو ضدنت موب اهضدتة-فرعملاو هوجولا دوت سهلا

 آ| دعصتةفرعملاو عدمت سمشلا ( اهءداسو ) ىهل افطادقلرو:ناف نمؤمانزج قرسأس أ نم ىبن»

 تايقايلا او ىةعلا ىف اهتعفنم ةفرعملاو امندلا ىف اهتءفنم سمثلا ( اهئماثو ) بطلا ماكلا ه_عصي هيلا

 ءامسلا ل_هال از ضرالا ىف ةذرعملاو ضرالا ل_هالةئيزءامسلاىف سعشلا (اهعسانو) ريخ تاماصلا

 ةمهلالا فراعملاوريكشلا عمد ملا ىل-ءلديكلذو عملا فاتحت ةروصلا ىناوف سعشلا ( اهرشاعد) |
 ْ فردت سءدلا (اهرمشع ىداحو) ف رمد عم عضا وتلا ىل_علدب كلذو وعملا ةمن اهوذ ةروصلا ةيناددم

 | ةقرعملاودعلاو ىلولا ىلع عتتسعشلا (اهرسشعىفاثو ) قلامللا ىلابلقلا لصي ةف رهملابو قالا لاوحأ
 ا ىردص ىلح رشا بر ىسو م لاق مرججال ةسينلاتافصلاهذهبةفوصو م ةفرعملا تاك ال ىلوالالا ل سحتال

 اهدقوتساةفرعملاو نافاهيلع نم لك" انذلا ىلاعت هن ااهدقوتسا حارمم سوشلا (اها د اف ) تكئلاامآو

 برش فيكء اًميللاهةاش ىت افرع اوادصر اداه قرتحالاهثم ناطسشلا برق ولءانفلل اهقاخ ىذلافءاقملل

 كس نع ةلظلا ليزتا.ناوءامسلا ف سمشلا هللا دقوتسا (1مدناثو) ىردصىلح رشا برناطيشلا اهتم |

 هللا نكلو ةفرعم اجارمل دقوملاوه ىلاسعت هنا ىهدهعتي لازيال هنافاحارسس دقوتسسا نم (اهتئلانأف ١)
 حارمسلا ىأراذا صللا (اهتعبادو) ىردص حرم ابرهلوت ىنعمودو هّدهالفا ناميالا وكيلا ببح |
 : ١

 رهدوحسم سوح س ده مج ع

 محل ب عم.
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 ريصمبف برا ماقم ىلا ءاعدلا ببسي لسيلاعدف ّنأساو سال نيط امش فا لا ةيوأ ىردصىل مشا بر
 نادارانهموقو نوعرفىلاباهذلادارأ هنادارملانا (اهناثو ) سنالاوَّنانيطاس: لئاوغن ءانومام
 لف ةملكلاب عامطالا عطقنتذ شن شهيدا هيرقو هل هبرق هيراعد نمنا فرعف ةملكن ايهسفن نع قلنا عمط عامي
 ضخ مدعو هذ ىلاعت هللا ى :وسام لكو ها ظلاكءدعلاو رونااكدو-ولا (اهثلاثو) ىرد ص ىلح رشابرأ

 يلح رشا بر لاذ ناكمالاو ماسح الا لاعلالظاو مدعلا تالظ ىف مهخاك لكلاف ههجوالا كل اهئون لكف
 اسلاح ناكنم ى ريال“ وضلا ىف سلا اوردصلا حرشة داسسوو ةفرعملا» 'وض ”ىهم ىف ىلق سا ىّتدىردص

 ناف ىرممأ ىلرسدو هلوةب هع !ذهلفدوجولا ىف ادحأ ىربال ردصاا حرش ءوذ ىف ساج نيفس ةلبظلا ىف ١
 لقعلا نيعنافىردصىلحرمشا بر (اهعيارو) تامهملا نمئذل غرفتيال قارغتسمالا ماسقم ىف دبعلا |

 .انرالسو هيلعهقا بصد_تلوق ىعمىفاذهووها ئثلكىرأ تح قيفوتلا سمث ىهل اان علطاف ةفيعض
 مهنا اةمدقم عاق سالاو بلقاا ىف ةيولالاراونالا عوطسل ةمّدةمردصل ح رشنا معا و ىضاءامشالا

 ىسولامل مةسافهلوق ىهو هد اثلا ةم321!مالسل هيلع ىموم ىطعأ ىلاعت هتاف مالكسلا عام نم لصاسحلا |
 ىلا مالا ل انو ىر دص ىلجرمش ا برلاقف ىرخالا ةمّدقملا بلطف لاونملا كلذ ىلع ىسوم يسن مرحالف |
 ةمدقل اكمالسلا هملع ىدومناك امافدوصةملاو د لعل اوالع ىف دز بر ل ةو ل لمق لبو هسلعهلنا ىلص دم
 هناصسفدوصةملا ىطعأ مرجالدوصقملاك د_# ناكاملو َةمَّدَدما ىطع أ مرحال ملسو هيلع هللا ىلص دهن مده ا

 كالا ساذاو برالا دبعنوكب نأ (امهدحأ5) ناتفصه عادلا (اهسداسو) ئث لك ىف .ةمك- قدأام
 انيلاه-فن فاضأ مك ب حتسا ىف وعدامكيرلاقوهلبرلا نوكينأ (ىناشلاو) بورقىناف قعىدامع ض|
 مالسلا هلع ىسومداراف نهحولا نيذه نم الماكححح راصد قءاعدلاب لغتدملاوهسفن ىلا ففاضا امو

 ىلاعت هللا هف رمش مالسا !هءلع ىموم نا (اهعب اسو) ىر دص لح رمش !بر لاسقف ناّس-سبلا اًدهىف عت ري ذأ

 '.] نكو لطم ابيرق ترصاسحت ءانيزفو تقال ىهل لاق عالسلا هسلع ىس ومنا امن هانئ قو هلو
 ابيرقريصا ىتحءاعدلا بلغت اف بيرق ىفاف نع ىدابعكا اساذاو ىلوق تعمسامأ ىموماي لاستف ىمكرق |
 لاهو ىردص ىل حرش ا بر مالا هنملع ىموم لاق (اهنماثد) ىردصىل حرشا بر لاه كل ذ دنعف كَم ١

 رظنافارينماحارسو لاف لولا | هذه ىلع كرتام ىلاسعت هنل مث كلر دص كل حرمت ملأ لسو هيلع هللا ىلص دم.
 نب توام لافرونلا ىطهينأوهرينملا حارسا ورونلل الباهر دصااريص:نأوه ردمل! حرش ناف تواغتا ىلا |
 ةلكودوانن دنا انها لوق: من ىطما اود الا نيبتو افّدلاك ملسو هملع هلل ىلص د#تو مالسلا هيلع ىبسوم ا

 ابندلا فانتطعأ ىبلا كراونأ قس حفرون ةلخلاورونرب_ةااورونةال_دااورونءو_ضولاورو هلناالا هلال
 لوسر ل سىردص ىف حرش !برهلوقىف (عبارلا]_هذلا) ةماسقلامويكنا او كزلضنرا ونأانمرحتال
 اراد نعىفاصتلا لاقف هنرامأ امو لف باقاا ف فذةيرون لا ٍةةردصلا حرش نعمل_بو هيلع هنذا ىلص هللا
 ًأرونلا نع ةرايعرد_ىلا حرش نا ىلعل ديو لوزنلا ل.ةتوملادادعتسالاو دوال ارادىلاةيانالاورورغلا |
 ءامشأ ةرسشعركسح ذىلاعت هللانالعاو هير نءروت ىلءوهةمالسالا هر دص هنا حرش خا ىلاعت هلوق |

 مءاجدةلودرلا (اهين اثم صرال اوتاوه-لارون هتلارونلاب هناذ فصو (اهدحأ] روال ان اهفصوو ْ

 ثودي ربثاعالا (اهءدار 24 هعملْزنا|ىذلارونلا اوعس او نارقلا (اهلاثد) نيبم باكو رول هلا نم |

 رمقلاءابض (اهسداسولا_ميرزودب ضرالا تق رشأوهللا لدع (اهسماخو) مهها اونانهاروناوءفطب نا ْ

 ةاروتلااةلزنااناتانببلا (اهنماثو) روالاوتانإظلا لعسوراهنلا (اهعباسو ) ارونَنفرمقلالعجو
 اذاحاسصمءاههفةاكشكهرون لدم ةفرعملا (اهرشاعو) رونىلءروتءاسنالا (اهعسانو) روبو يدها مذ ٍْ

 (اميناثو)كئانربكو كلالج راونأ ةفرععىردص ىل حرش بر لاق مالسلا هملع ىو ناك لوقنفاذهتث أ
 كء.-و عامشاب ىر دصىلح رشا بر ) اهئلاثو) كتاماو كلسر قالخ ان قاختاانىردص ىلح رم. ١بر ظ

 (اهسماخو) كدواء ناةدالاو ناعالارو:بىردصىلحرشابر (اهعبادو) ك.بنو لرم أ لاثةماو ْ
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 | شرم هيدتف (اهتلانو / تيوس كرام وخؤتضلاغا (اهبنانو) مج واقدقلاغازأ اوغازاط /

 | ىلعهقا ماهو اسو)» ةفي نأ هنك ١ مهب وأق ىلع العجان (امينماخو ) ساق مم واق اناعح (اهعبابو)

 ٌْ هللا عبط نيذلا كل وا (اهعسانو) مهمولق ىلع ايبا (ايشانوإ هات بولق ىلع مأ اهعباسو) يلق

 كنا اانريج او انع كنال دس نم ةعستلا باوبال اهدهقلغ ا كئاسحاو كاضفيان دمسو انهلا مهمولق ىلع ا

 ) سما ا ىلصفلا ١ ريدقءاشتام ىل عدنا كتجرو كلشي كناسحا نم ةعستلاباوبالا كلنانل فاو

 ةيهرلاءالو ةبغرلامالاندلا ىلا تافتلا بلقلل قييال نأ (لوتالا) نيهجو هسفءالعل اركذ ةردصلا حرش ةقمشح ىف
 ١ هن ةه :نلاامأو مونع راضملا عفدو مهلا دم ليصع# وداولاو للهالاب بال |قاعتم نوكم نأ ىهفةيغرلاامأ |

 1 | راسم 5 همه ن يع فاست دلاب قاعسام لكرغص هر دسص هلا ح رشا ذاف نيعزانملاو ١ادعالا نمافئاشنوكينأ

 | لد ذاةيحو مدعلاكءدنع لكلا ريصبفاهنع ةبهر هعنمالو اهيا ةيغرهوعدتال صوعبلاو قبلاو بابذلك |

 لكلا بصنا اذ اماف لكل !تفعض ةرنكل لوا دما ىلع ةدحا ولا نيعلاءام تقرفا ذافريغصلا عوبنتل
 ممتوابندلا بياعمىل_عدفتوي نأب هردص هلحرمشي نأ هبر مالسلا هيلع ىبوم لأسف ىوق دحاو عضو

 سس ع سو

 ىجولا اعبضااهنم ةقاسشس فيلاكةىلا جاتحسا ميظعلا بصنملا لذا بصنا_ل مالسلا هيلع ىمومنا (قاشارا

 | عابس اوعاعوب مريسير اصيالاب لغتشملاّن ا ىرتال ارت الاب لاغتسملالا نم عم امهد سا ىلاتافتلالاو |

 أ مالسلا هملعىمومّناو ةعزانتمةيذاسم ىوقل هذة لاما وراصيالا نعاعونمريصي عاصملاب لغتشملاو
 حرش نأ ار ىبومل اف قلما لاح نم شسوتسان لالا نناتسا صو لكلا لا ٠

 | ردصأا حرش نم دارملاو ها دهفنيملاسعلا طمصض ةمفاو هنوف نوكسل هوما نمال اكهملع ضعي نأب هردص.

 ةعلقااكردصلاو قل ماك ةيلكلا ندبلاّن العا (لوالا للاثملا) رلمأ ىنعملا اذهلءالعلارك ذو

 ىذلا ريبكلا !لماعلاك ةوهمشااو رب ز زولاكلّم_ءلاو كللاكح ورلاو تتلاك لااا ورم ةا اكس دافلاو |||

 | نيدسا ازولساكسا وماواديأ بيدأتلاو برضلالغّتشي ىذلا روابي مالا بشفلا وةدلبلاىلا ,عنلا بلحم |
 | كلما اذذهلو ةعلقلامذهلو ةدلبلا هذا مصخ ناطيسشلاَنامث عائصااوهلوعلار مدد لناكى :وةلارتاسو ١

 وغرهريرد.ح درلاح رخأاهلواف هدونج ةعمذلا قال ال ارثاسسو صرحلاو ىوهااو كلم اوه ناطمسشلاف :

 ناطسشلا ىلا اوعدي ىوهلاو ىلا عت هللا ىلاوعديلّمعلالعفس ىوهلا هت اقم حرخ أن اطيشلا اذكف ل علا ١ ١

 ىلع كفو ةيطفلاف ةوهسشلا ةنطفلا "هلي اقم فن اطمسشلا حج رساه لمعلا ةناعاةنطقلاج يسأل ْ

 ةركسفلاب ةنطفلا ىوقتل ةركسلاب ةنطفلا دم حورلاّنا ئاسندلا تا ذاىلا كرك ةوهشا اوان دا !بداعم ||

 حرخاف ةنس ةداسع ع نمريخ ةعاسركشت مالسلا هيلع لاهم ىلع ب سباعملا نمبئاسغلاورمضاسلا ىلع قت |

 اج ميبقلاو اصيبق نسإسا ىرث'هلدعبلا ناف تابثلاو لذا حورلا ا هلفغا ١ ةركفلا 'هلياقم ىف ناطمشلا
 مالسسلا هيلع لاه اذهلف ةعرسلاو ”لمعلا هتلباقم ىف ناطرشلا ح رخاف ان دما محق ىلع ل لّدعلا فوت ؛ لس+لاو

 هنمرلعترل ماي ةتسىف ضرالاو تاوعسلا قل اذهلو هناسشالا ئثىف قرد الو هنازءالا ءىين ىف قؤرلا لخدام 1

 ردصلا ادهلت امن ةعلفااوه 'لردصو كيلقو نيفنصلا نيب ةسعقاولا ةموصخلا ىههذهف تامشااو قذرلا

 ' هللادبحو:رخ "الاف ةيغرااودهوروس هو اهق ةنعراامدعو اسندلاىف دهزلاودواو دنخ هعلقلاوه ىذلا :

 ةعلتل اوكرتو مه ءارواوعح رذ هس رخت نع ناطبشل اركسعزمماب وةرولارايلظع ى دنهل ناك ن اف ىلاعن 3

 | ةعلقحاتفّمسا ىلع مصلناردق يوقربغ ةرخ ."الايح روسو قيعريسغ دس لاق دن ناك او. تناك 3 ٌ
 ' ةيمنلاو ىلاسعت هللا نال وب ولذا اوربكلا وبلا دعض ابد ونحاب ف تديواهلش ديفر دسصلا
 ةيلقلا نم ركسلااذه جر رخأو قرف ةولاددم ا اذان دل مالا قيسني ورمصقلا ف كاملا ربعك ْ

 1 دج سس ع ويل امج
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 ترلاق اذ هاف همم ناطمشلا برقي تف.كف كل اةىفَدِف روملا باريس د قوأ دق هنناو ه:مبرعال تبلا دقو

 حارس دقرأ سو ّدلا كامل اواه“ انطا نوديريالف اراناو دقوأسوحلا (امم_سماحو ( ىرددصى حرشا

 (اهدحأ) تاما ركع ل نءْؤملا بلق ىطع أ ىلاعتو هن اهنا لغاو هن افطان ىذرب فرك ةكيلق فناسعالا

 ممىردص ىلح رشا بر لاق هين احورلا : املا ىف مالسا ا هملع ىموم بغرامف ءانيمح افاّدبم ناك نمو: املا
 تاقلا ناخامل براق هلى هفاضرأ ىح ال ديعلافهل ىهف ةنيءاضرأ ىحأن ماه مالسلا هيلع نا ةتكسلا
 رفكلاف باقل ةامج ناميالا ناكر مهر رذ مث هللا لق بدنهت همف هريغل ن وكيد أ زو فقدكتا نامعالارو.هامحاو

 ءافثلا ىف ىتموم بغرادف ننمؤم موقرودص فشدو» ءافث ثا( اهيناثف) نورعشيامو ام ًاريغتا نسادتوب

 ا وهف ةاءاند قبلسعلا ىفءافشلا ل_ءج انا ىلاعت هنا ةتكنلا و ىرذ_صىلح رمش ابر لاه ىدبالا عف و

 ]| متييواق هلا نما نيذلا كئاوأةراهطلا (1هئلانثو) 1دبأ٠ افش قيال ف.كفردصا!ىفءافشلا عضوام
 1 ا ىوذدا!ةراهط لمسه ىف مالساا هلع ىءوم بغرامل ىوقتلل

 "|| فدكف نمؤملا باق هللا نم |املانههفراننلا ىف ء|هديال كلذ دعبف ةّرمبهذلا نكما اذا غتاصلان ا
 37 (انهعبارو) ببطلان نت ثديخلا هللا زيمأر ذاكلا ساقراستل ا ىف تدي هللا نكسه واسد ان اي راسألاهلخدي

 ا 3 عرش ابر ل اقف ةنادهلاذئاوز بط مال !هملعىس وم ب غرف ملقم هلأ ن قدري نتمنا دساولا
 ْ ةيادهلا تناكانلت كبلق ىدهي ىلوملاو كسور ىدوم آر 211321 2 ادي لؤنمرلا نأ تكلا ىراهدص

 هللا نكلو تدب ١ ن ماكذت محال كنا لصدتال ىرخ أو لص ةران'مرجال سو همالع هللا ىلص د ن هرغكلا نم
 اًيثكديى دهيو اريثكد لضرب لدتال ىرخأو لص ةراتف نارا نم تناك ا جورل اهب ادشو اش نم ىداهم
 . ]| مقتسم طارصرلاءاّمي نءىدبو لوزبال ىداهلا نال ورب 2 ممافىلاعت هللا ن م تناكالف باَدلادرادهامأ

 5 حرشا بر لاق ةناكلا كلف مالسلا هملع ىءومبغرالف نامالا م مواقف بتكتل لو أياكس (اهسماخو)

 : باقعناهقارحات اوه نآر ةاااهبت بتك اذاو ملظعر طشساهأ سل ةدغاكسانا(ىلوالا )تكن همقو ىردصىل

 قاملارش (ة.ناشلا) هقارحام ركلات و ءاب فكن هن افصو ىلاعت هلآ ثاذ ماكح أ عجب همف بةكنمؤملا

 كل د. ىلو أ ىلا. قفا ةفرعم هسمق باق ماركا ا نيرا دلاةداعس لاف ىلاعت هنأ مد ءاهفادغاكسح مركا

 ضئانملاو بنل زوال هنا ىت ءردق ملظع ملظعالا ها مس اهفساك اذا طخ همق سدأ دعاك (هثلادلاو)

 نورهطألأ الا هءعال ىلاعتهتنا لاقو فدحعملا دل- سع ناهل نم 1 ىلا.عت شا هجر <يفاشلا لاه لب هسعنا

 للعا هللاو هسعنا ثمل اناطم_ثالزو< ف.كس مدآ ى م قامو تاعواف اجر اهنف ىذلا بالاخ

 باط ىف مال_سلا هلع ىدوم بغرالف زتنو ل !تواقاف ةنمكت ١! لزنأ ىذلا وهةتكسلا (امسداسو)
 ناكر لو هللا ىل ههقلا لوسر عمناكهنع قا ىدركإلب أنا لاو ىردصى حرشا بر لاه ةثنكسلا

 اوفاخعالناباطخاوعمس نأ | وحر نابال اةنمكش تازئاملف نزال لاف هملع هذيك لا تا ةنالقافئاغ

 ا ملت تاحلاصلا اولعو م ؟:ءاونمنيذلا هللا دعو“ اذلذنا نمراص ةةبكس اال تازناملاضد و اونزحتالو

 ناميالا مكمل بمح هللا ن كو رلاو ةمدحلا (اهعباسو ) هدطراق هنن“ ءافا اوريصي نا ىا ضرالا ىف

 قلأىلاعتو هناد-سوهفاهئر راهن يل تق شرق ةبح قلأنمتاقنكلاو مكر هضرف

 ١ ادم نأ ةتكسنلاو مكب واق نيب فلأو (اهنماثو ) اهترعي ىدكجو ىلقلا ضرأ ىف ة.ماة مح

 نيك اصلا هللا دابع ىلعو انملع مالساروضحالو ةسغموك رتام هنا هباعصأ بولق نيب فل لسو هيلغدتلا ىلص

 برلاقفةثنأ مالا باط ىمومو بولا نُممطت هتئارك ذبال أ ةند أهطلا (اهعسانو ) مهكرثي فيكم يحرلاف
 هتاف ءاححالا نم ماعلا فام لك ى طعأول ا ذهلف اهلنا مثال دبعلا ةجاحّ ا ةكسنا او ىردصىلح رشا

 ىنكي ىذلا لب ىهانتملاريسغلالب اق رييال ىهانتا او ةمهانتم ماسسجالاو ة.ه انتمريغ هتساجنال هفكبال
 هتنارك ذبال 1لاها ذهلذ ىلاعتو هناصسقمللالا كاذامو هلذبابمال ىذلا لاكلا ةيهانتملاريغلا ةجاملا ىف
 (اهدحأ) هوحولنب رفاكلا ب ولق تاغصفر ءاف نينمؤمالردعلا حرش ةقدق- تفرعءامأو بولا نم ءطت

 هدد سيب هههههههوهججيييي_يير10لا1ا10101_1ا11ر1ا:1:7131-لدشلششششلللللللتلتتتتلتتت7لتلل-
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 نم كانه نورك, نأ ل ةحانلق لاؤنسلا اذه :دئاف ىأف ىلاغت للا لعق دقن فاطالا نم نكم املك
 || ٍتولطاا) فاطلالا كلت لعف نس لاّوسلا ةدئافنلاوسلا اذهدغبالا اهلعف نسحالامفاطلالا
 ا قطنلاّن العا (ىلوالا "لئسملا) لاسم هسفونوقاوهقفيىئابسل نمةدّمعلاحاو هلوق (ثلاغلاا

 هنالن املا هلعو لدي لوثاسلا هلع نان سأالا نا ىلاعت هلوق (اهدحأ) هوجو هنلع ل ديو ةمطع"لمضف

 ]| ناسنالا قلخ هلوقاريسفةلاكناسلا هلعهوقراص فطاعلا ف راسا ل رئاذا امأ هلارباغمناكل هسلعهقطعول ||
 ناسنالا ةسهامّنانمروهسثملا مالكلا ىلا عجرب كا ذو ناسلا هلعاذا ناسسناللا قلاش نوكيابمنا هناك
 ظ ريهز لاه ناسللا سم ميظعت ىلعءالقعلا قافنا(اهةانأو) قطابلا ناوما نه

 مدلاومعللا ةروصالا وسي لف- © .هداؤف فصنو صن ىتفلاناسفل ٠01
 قطنلاو هذاا كاردالا اناز ولان ىعملاو هادم ةروضوأ لمهمة مج ال اناسالاالول ناس الا امر ءلامو |
 هننا لص لافو هناسلو هيلق هير غصاب ءرملا .اولاهتو ٌتابللا ىف لصاسللار دقلا الا ناسنالا نم قمل ىفاسسللا |
 قطنلانالا"هلمضفلا ترهظام ةكنالملا عم مدآةرطانم فا ' (اهئلانأف) هناسل تحوم ءراا ل سو هيلع

 || ضرالاوتاوغسلا ب مغ ل_عأ ىنامكل لقاولأ لاق مهئاعس أ, مهن املف مهئاصسأب مهتبنا ماكان لاقت ثيعج ١
 ادباد تسي و هفةكشالا الاعنمهسحورو بلاقلاوحورلا نم بكم رهوج ناسنالاّتا (اهغبادو)

 ةداشتسالا كاتى هتطساوو ماسالا ملاع ىلءاهضسغي ةداغتسالا كلدعب م .ةكشتالملا لاعنمتايغملاروص |
 لبق ىتح تادامعلا مظعأ ةطساولا كا: ّنا مف ىفا للا قطنل ا ىه ةذاهالا هذهىف هطساوو ىئهذااوكفلا ىه |
 برهلوةءاضعالا فرش أن وكن نأ بِ ةدافالا ىف ةطساولا كاع ةنس ةدابع نصري ةعاسركت ||

 كلذ لمه ىلا ةراسثاىمأ رسب و هوقو حورلا ىف عقاؤل رونا بلظ ىلا ةراشا ىردص لح رمثا |
 ماقملاالا اذه دعب قءدالف ةناحورلا ةد افتسالا كلت ىف لاكلا لصحي كلذ دنعو لم ههلا كلذ لي مستو
 ىناسنا نم ةدقعلا>اولاه اذهافن!للادالا نو كسحم ال كل ذورعغأ | ىلع لاكلا كلذ ةضافاوهو ىناسلا
 ءاضعالا ىف نساوتاعاظلا لضف ا ءاظعالاو دولاو تيئام لع تاهو اخلا شف أ لعلاتاوهو. (اهسماشو)
 ال وه ىذلا لعل اف ىلغسلا دملا نمريشاملعلا دملا لق ةمناعسلا ةدطعلا فل 1تناك ام ديلاف ديلا نم لضفا
 ةلالاوه نابسللاّنا كش الوءاضعالا فرم: أن وكب نأ بجو ناسللاهناطعاةل آ تناك امل لاسملا نم ريس
 هلوق (احدخأ) هوو تمصلاحدم نم سال نموءاضعالا فرش نركب نأ ت بوذفراغملاءاطعاف |
 ]| اييفهقا قتا نلقي و نانسالا ءؤاضعأر كفن ناسنالاّن ا يورو هل_عاف لدلقو ةمكج تمضلا مالسلا هلع |
 هدزمضام هم ماسقأ ةعب رأ ىلع مالكتلاّْا (اهمانثو) انعبوعا تحيعا ناوانمةنسا تمقتسانا كنق
 || همرض ىذلالمأ عفتلا صلاخوهام هنمو حبا رهعقنام هنمو هنف عفنلاوررضل ا وسام هنمو عجبا روأ صااخ
 ٍْ امهدصلختو ناريشالا نامسقلا قي دعو هف همف نأ سمالا ىوتسي ىذلاو كرنلا بجاوف حباروأ صلاخ

 ||| مول عم قواختو قا مودعمو دوج وم نمام نأ (اهتلاثو) مالكل ارت ىلوالاقريسعررصلاةدانز نع
 || قوم ناسالا هتغربعيريمضلا هلوانتيام لكتاف قذوأ تايئابدل ضرع ون هلوانس ناسسالاوالا موهوموا ١

 |١ لصت الن اذ الاوروصااو ناولالاريغىلا لصتال نعل !ًنافهاضعال ار ثاس ف دجال ةءصاخ هذهو لطاب وأ
 بحردناف نال فالذ ءانضغالارئاساذكو ماسح: الا ريغىلالهتالدملاو فور او تاوصالا ىلاالا
 | ليسن فيفخاناو بصمرجرشلا قالو :بحر لامجصريىللا ىف )ف حالو ديان 4 سل نادسبملا

 || ناكئالذلنرثك الاف اهل ترس ال ةزثكنؤم ىلا اههف اح هناف ىصامملارئاس فال ليصفلا ١

 . || ةغاضالاو تاسئالاو توكسلاو تءصل اءاعم أ ةعبرأ هلمالكل !ءكرئاولاه (اهعبادو) مالكلاكرتشوالا
 . القطان لام لاقي اًذاولو هلع ىوةءالامقو قطنلا لسع ىوقي مف لمعت هنالاهعأوذيذ تمصلاامأف
 1 كلفنا يتمو عاّمسا عمت لك تاصئالاو مالكلا لد عودع: نم مالكلا كر رهتت وكس |امأو تماسصو

 : : (!| يفصياعىلا عاقسا ةغاصالاو اوتسثأو هلاوهقساف ىل اعتلاهتاصنا هل لاشي ال رخ "الا نع اميه دجأ |
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 ا دارالاوه كلذ نيلاعلا برقي ادهزاون أ تلخدو ناطشا تامل تجبر خور دصلا ح رسشناو ىمالا مسغنا
 ةحوزلا,ناسنالا ل اهاو باةلاوهر ونلا ندعم نأ لعا (ىناشلا لاثملا ) :ىردصىلح رشا بر هوب
 .[أ ىلا بلقلا سمئرون لوصو نم عنامملا بانج اوهءادعالا ن مفواناو ساشلاة بس اصمى ةمغرلاو داولاو

 1 كشالوه_دعفاورغص نيرادلا ىفمدئاف 'لقوقلهتاز ع عااط ىحدبعلاةريصب هللا ىوقا ذافر دصلاءأسشف

 أ َى :وسامقلمأتي دبعلا لا نرالف ههبوالا كلاه ون لكىلاعت لاهتام ىلع ضحت مدد عمده ثم نم مسمن اف
 أ ىلانعت هللا لال_براوثأ نب وهيلقنيبباها لو نيكلذ دزعف ضخ م دع مسمئادها نأ ىلا ىلاعت هللا

 || لعاردصلا ف (سداسلالصفا١) ردصلاحا رمشن اوه كلذفروالا نم باقلا ”الثما باح !لازاذاو
 | لعَي رودصلا قام لصحو ىرد ص ىلج رشا بز مالسالا هر دم هت ح رش نأ بلقلا هنمدارملاو« كي. هنأ

 | اناا نسوي يردي اول ىذلاءاضفلا دا رااو* ىعيدقو رودصلا ىذعامو نيعالا ةنئاخ

 || نيملكتم لاب وهجو غامدلاوأ بلقلا وه له لمعلا لَنا ف سانلاف اتش او رودصلا ىف لاب واٌعلا ىمعت
 ْ َكيلق ل عننمالا حورلا هيلزتهلوقري لف: ىفءارعشلا| ةروسيف هل سلا هذا #ه انحرم دقو بلقلا هنا ىلسع
 1 |ءردضءتتا حرش نغأ مالسالار قمر د صلف بال اوداؤغلاد تاقلاور د_صلا ةعبرأ داوم لا مهضعب لاهو

 ْ أ ةفرمماّرقمداؤفلاو مكن ولقىف هز زو نامالا مكبلا بيض هللا نكح لو ناميالا ٌرَمم تاقلاو السلا

 [امتادح ِوَدلاَرَةمللاوال 110 والكداؤةلاورنميلاو عمسلاّنا ىأ رامداوفلا ب ذك ام

 | أ جناسلاح قالك :وقنلا نعاسلاش ثعب مانعا اذهىلا ثدبام لوا باَقلاَنأ ٍلسعاو بابلالاولو ارك دن
 ظ | لقاعلا لاعب قلعت املك ةملعلاو ةسجرلاٍلةب هيف بنكي ىلاعت هنام طظوفحلاح والك دنلالاعفودو

 ' لأ لاعلا اذهل ةماشلامانقرخ ؟ىلاد> اولارطسلاكنوكي كلذو تاهاملارو صو تادوجوملا شوةن نم |
 جا اوماراكىاهسشلم وقف ءفودلاة-ةمفس بكر لقعلاّن ا ةرهطملا فاما ةدّرحملاةروصااوهكلذو رغمالا
  الازوندوةران ةداعسلا ءاخرءاب ركسعلاو ةمظعلا حار باه: نمل صدف تاسناحورلا لاوعو تالوقعملا
 َ | ضصاختيو ةمهلالاو اون هملع عط#ستفل اللا قرمشم بناج مار اهدا | ةةىفس تاصواع رف ئرخا رادالا

 || نوكحنامث ف قرغتو رسكتتف ثال اهلا بون ىف ةئفسلا تاغوناسعرو تالالشلا تانلظَن ءلقعلا
 || بر كان»لوقش تانادهلاو راوالا ساّملاىلا ةنمفلاظفاح جاتك ةزغلا حاوما مطلمىفة#تغسلا
 ]| ةعلاطع هلاغتشارثكت وجولا قاعىلا ناكمالا لتدنعف ةرتلافذخأ اذال ّةعلاّن ا لعاو ئر دصىل ح رشا

 ]| هعم ىه تناكَن اف هل هو هعم ىهاما هذة مهام لك نا مولعمو تاىراغأ اوتاذَد را ةفراقموتاهاملا

 ]| لك ”لعم ضف زاونالا رئاسة عل اطااعاطتسم لانه قب الذ ةنهلالا ةزعلا ل الجر اونأ نمةريسملا ت" "الما

 ةرتتعضوول هنأ ىهو ةسغ لاح لاند تاص- هلوهامل ةءلاطملا تعقو ناو ةريسصاو رمصن نم ءأ و شام

 ظ هسيلاىذلا عضوملا كاذف نيعم عضومىلا عاعشلا كلذ سكعنمف سلا عاعش اهيلع عقوفرولنلا نم ةنفامص

 أل| سدقلا سمش "هلباقم ىف عوضوملا فاصااروابلاكة نكمل تاضاملا عسمجت قرت تاعاعشلا 00
 | نكح ءاناه مَ اهيلا ةيسن بلقال تاصحابلا تاهغتلا بلال عقو ا ذاف لالخلا ق سشمو ةملغغل رونو
 ناكبجحرثك ١قرلاناك | لك هنا مولعمو بلقلا قرتحف اقل !ىلا مم دحاو لك نعةسهلالا ءانربك عاعش
 ماقمىلالصاةتاكمملا:تاجرد كاردا ىلع ىوقأىتح ىردطىلحرشا بر لاف ”متأقارتجالا
 || راوأب اهقارتعا دهاشاملف ىهامع ام.ثالاانرأماللاهملع هلوقيدارماوهاذهو لالمار اونأب قارتحالا
 ىردصىلح ريشا ترلاهامغا ثاحيالا ةمشب ىف (عباسسلا لصفلا) كتلعءانل ىصحأ اللاف الملا

 ة.ف.كامأوهتلايلاالماللا هلع ئدومىلا ةدئاعح رشلا كلذ ةعفنم قارهظماىردصح ربشا بر لقب لو
 3 دنف مالئستلاةتلع قشومزدص حرش نيبو هس ب "هل ض اما او لسؤ هملع هلا ىلض هنا لوسر رادص ح رمش

 ىرحأ ىلرسي وهلوق. (ىفاشا !بواطملا) باوضاايلعأهتئاوءلردص كل حرش مل 4 اوقريسفتىف هللاءاسشنأ
 لءقناف يمص ووسع يد 0 ع ةنتملا لغ دنغ هئمدارماو

 لكوح
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 | نيمعتلا ع ركل لاعت هقار نأ م ىجولاو ةلاس لا غيمابتي فاكملا لوس .رلاامأ لولملاابملا حاتص اغا رزولا

 ىرهأ ىف' هكر رم أو لاةف ةو.ذلا ىف هلاكت رش هل هنأ هير لاس مالسلاهماعهنافاضي ًاوريزولا عفت نبأ نك :

 لاوزو دولا ةصلاسخم عم مهسلع .رهاظتلاو سهألا ل عنوااعتلاّت ا لوالا ٠ نءباوملاوارزو نوكي فيكن

 8 هر لأ -فنوراه هيب اقثاو مالسلا هملع ى -و م ناكف ىلاسعت هلل !ىلا ءاعدملاريثأ ىف ةمظعتي د نه هل ةمتلا

 نمرزولا كاذنوكي «نأ(سماسللا بولطللا) غالبالا ف لقثلا نم ءنكميام هنع لمحت وح هرزأ هيتشي نأ

 للكل ااغار نوراغ ءوطاوع لءأ نم ىذلارزولا نوك نأ (سداسلا بولطملا) هيراكا نم ىأولهأ

 لك نالوأ ءلهالالا ةحردلا هذه لصعال نا داراف ةمطع مهم نيدإ !ىلعنراعتلاّْن ا( امهدسأ 1) نيهجول

 لوءفم هنا( امهد-أ)ن اهو هياصتتا ف ن وراه هلوقو هلة قفاوملاو همحاصل ةبحلاةءاق ىف ناك امينمدساو

 معاد ولدي .و ان و راها تءن ىخأو اريدو نم لدبلا ىلع(ىناثلاو) ىلا ريزو ىخ'نوراه لعج أرب دقن ىلع لعملا

 مصف اره نوراهىنأو ىسوم نع ىلا وقاةحاصفلا اهنمر روم اباص ا |

 همم انسسريك ١ناك هناابنمو ىسأربالو ىب. لب ذخ أتال مأ نب ا. لاه فر ءبف ن احسص هنا اهتمواناسل ّْ .أ ْ

 هك رشأو هد دشاةماعلا ةءارقلا (ىوالاةلئسملا) ئاسم هيفو ىرزأ يددش هل اوق (عباسسلا ب ا

 0 أى مالسلا هملعى ومنع ةناكح تاوقاوءا ازا ىلع هكر رمش أو د دش ا هدحو ص اعنا ًارقوءاعدلا ىلعأ

 لعفتقوبو هريس هيد دشاوءادشالا ىل ءاعوف سم ىن لهي نا سهالا انذل لعأرتنانوص تا 1

 ىأىرزأ ةدسعوب لاق هناعأ ىأ هرز اقىلاعت لاه هاوتءرز او هوَ ارزالا(ةيئاشلاهلءسملا)نوراه

 نأ كات هللا نم تاطان مالا هسلع هلا ( ةثلاثاالدلا) روظلارزال ا للدلنا باك فو ىرواظ
 بولطملا) هب هبا رقلا ىلغداقعاال هال لارمصان ل _هجعو هرزأ هي 3ث نأ هم بلط هلارزو نورانه لعرص
 هدضع هيد شهلا 16م اللا هملع هنال 3 لاهامناوذ ولا |نههمالاو ىرعأ ىف ةكرشأو هلوق (نمانثلا ل

 كح ىكلاقفءاعدلا اذ باعد هلجالام هنع كح ىفاعتو هلاصسدنا اناسلهنم مصقأو انس هتمركاوهو

 مييسنلاف نيربدقتلا الكىلعو داقتءالان نوكي نأو نا الاب نوكين أل 5< عييسنلاو اريثك كرك ذنواريثك

 تافص» ىلاعتهتا فدو نع ةرابعوهفركذلااهأو هيوملبالا-عهلاعفأو هتافصو هن اذىف ىلا عت قلاب زينت

 16 و «فئاعسات كنا كانتا وقاشأ تابسثالاب ىلع مدعم ىئنلاّنا كالو ءابربكحسحلاو لالملا

 تك ا اثو) لا ماد اهي ديرتالو ل اضرو كهسوالا تاعاطا اذ مب دي ديرتالاناب اع كنا (اهدحأ)

 انلاسمهوسوبري_هبكنا (اهئلاثو) اهملا ةنممل ا ىف ىحاح لحال ءامشالا هذ هب هناعتسالا هذه نال اريصت

 هللا ةلكلاب ماللاضب وفن "و هملع مكن نأ ن ءهيراالالجا ادب اعدلا د قام اوان لسع وهامانطعاف

 مروع "وو ام كلم ىل امسح وأذاىرخاةرمك دعائم دقلو ىموماكلو تدوادقلاف) ىلاصتهلوق ه |

 ىم ةسحم كلم تضلأو ةردعو لو دع هذخأب : ل ابلاب يلا هقاملف م اق هيفدقأف توباثاا فه«فذقا ْ

 نزح الو اهنيعّرةتىك كم ىلا لانعرف هلفكد نم ىلع مكل دآ له لوقتف كنا ىشذا نبع ىلع عنصالو >
 || كهدطماو ىموماير دق ىلع تح م نيدم لها ىفنينستةءلفانو تفك انسفو مغلا نمالانمكف سفن تانقو

 أرك دي لعل انملالوق هلالوقف ىتطهنانوعرةىلاامهذاىرك ذىفاسنالو ان الوخأو تنأ بهذا ىسفنا

 || لوك أم عب لك اهزوض ع م ب ا ل قسم ل «فبلطلاوهلوسلاّن العا ( ىتموأ
 1 هيفاكسحاهمايق نا مولعملا نمناكو ةئاملارومالا كت هبل اسال مالسلا هيلع ىسومارلعاو |

 ىذلا ذلا ىلع غالب الا ىل_ءردقأ نوكملاهبلا ىلا عت هللا هباحأ مرحالاهملا هلة اجاءالا لماكتب ال ف.لكت | |

 . لاما هوجو نم سقاس هملع ماظعلا ملا نم كلذ 1-عو ىموماب كلؤس تءوادق لاتض قا ا

 نرطصمت ع ارينا لاق ىلاعت هن" اك (اهدحأ) دومأ ىلع كلذ همة ىرخا 7 هكيلعاننمدقاو لام مث

 ناالا لَ ءيمولف كش.ردق تنك ىلا (اهتاند) لاوسلادعب ءاراىم كمطعأ الن ندكف تا

 لايطعأ امانا (اهئلاشو) ىى نيني يتق تاج الاس ءاساول وما دعباَد ركلذ ناكل كي ولاعم
 - د

 ابو او وع ع ترحم سن يجلي ع نس يي كوتا
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 توليف هسفتاف قاتلا لب هنف" هليضفالو مدع تعصلا نا ل_عاو ديعبلا ناكملا نم ودلاو“ 27 | 8

 (ةبن :اثلاهلثسسملا) اسل نم دع للحإاو ىلا هند وقى كال ذ هنا ميلكل اسال .هال ولو هنرواحت ىف تةلسدرلاو.أأ]

 | دقعتلا كاذ ناك (لوالا) نيلوق ىلعمال_سلاهمع ىمومناسبل ىف تناكىلا ةدقعلا كا: ىف اوفلتخا

 [|| نوعرفةءلذخ ا ءابص لاح مالسلا هملع هنا همف بيسلا(ىناشلا)]هتلازا ىلاسعت هللا لأ فىلامعت هللا تا
 1 | هتمالعو لةمدال ىبص هنا ةمسآ تااقف هدب ىل_ع كلم لوزي ىذلاوهاذهلاوو هلتقب نوعرن عهفاهمسو

 ظ | © | قرتحت لاق نممتئاوفلتخاءالؤهو هسفىفاهلعؤ ةرهبباذخ أف همل اايرقف ةرهلباو ةرقلا هنم برت نأ |
 ظ ظ مهارباّنالو قرت ف.كسحفرك لا ل ؟ناسلا او ةحغاهواسعااذ_تأ ه1 ادءااّنالن اسال االودملا|

 || مهتمو لانه قرت ف.كفرونلا فقلانيح قرتحي ل مال !هملع ىمومو ذورمتراش قرتحي مل مالا ا هملع
 نودناسالاقرتحا (ثاانلا)  ةملامملاو ةلك اوملاّوح لصتحيال_ناسالا نوددملاتقرتدسا لاه نم

 لاصالثل اعماعرتسا (عبارلاو ) تيأايهلوقب هبطاخ دقن ناسللا ام دمااءترهظةلوصلا َنالدءلا |
 أ هوجو ىسعةدتعلا كلة لح بلط مل مالسلا هيلع هنا ىفاوفلتخا (ةئلاشل التسلل ) ةيطاضاو ةلك اوملا

 . [|| ىذفتدقن اللا فةدقعلا نالريفنتلاةلازال (اهينانثو) هّمبلا للخ ةلاسرلاءادأ ىف عقي الما ( اهدجحأ)

 ا سيك دام سح نا كف رمصملا اراهظا (اهتااثو) هملاتافتلالا مدعو اهلتاقب ف افزسالا ىلا
 : | هقح قزدعم مالسلا سلع. ومنا قالطا اذكف هقحرففا ازم ناكس مالكلانع مالسلا
 ثم ىلع مالكم ادهىلشم دارباّال ةلوهسلابلط (اهعارو)

 أ ١ م «رمسع هربكو هنوربج ف نوءرخ ل

 م اليهستو انف ةدقعلا كي: ةلازاهب رلأسف ةياهل اىلا رسعل ا غلي ناسللا دةعتهملا مضنا| اذاهأ
 | ئموم اي كلوت تدتو أ دقىلا.عتهفوق لملدي | ةماكل انتلاز ةدّقهسا !كالت نا هنفا هور نس سلا لاه (ةسارلا

 ْ |*لح اذاف ىكاسل نم ةدّقع لاح او لاق لباسا نمةدقفا لاح او لير مالسسلا هيلع هنال فيعضوهو ٠

 5 | نوعرف نع ةءاكح هول“ ئءاونم قبو دةءلاراكحا "لمذا هنا قو هلؤس هللا هانت انتة اولا

 : | عم نيبم ناكمنا ىلسع ةفالد كلذ فو نيبال نأ براسقي ىأ نيس داك الو نيهموه ىذلا ادهن مريخان آمأ |

 1 ( ىايال ىأن ني داكيالودل وقيدارملا(اءهدحأ) نيهجبو نم هع بمجأو هناسل ىفداقنالا ن مردقءاي |
 ْ | نابل براقيالهناءانعن ناكل اللا ناسلاوه دارملا ناك ولو برق ىنععداكن ا( ىناثلاو)ة حالو ناب

 | نكمي فيكف همالكنوهقفيا اكو عسهباو نوعرف بطاخ هنال لطايكاذو ةماكسلاءن امبلا ىف هسف ناكف

 دعس لاسعار لامانع ةرانشالا له لاعهسنم ةوجولا فرصنلاهي وت كلذ لاهامن!ليالصأ ناسبلا ىنن

 | ىهىبلانالا تنل لاما اونرقنالو ىلاعتلافو سو هيلع هنا ىبص د بيسن اهلكدةعلا "لح ّنال فاسسل نم ٠

 | هلرغ (عيارلا بولطملا) ملعأ هتناو هلوحرادام م رجال بلاط نأ يتيلا م كلذ ن اكان نصح

 ٍ ظ سعال كاذب مايقل نع زدقلا «سفن ىلع فاح هنالن وكي نآ مارب و زولا بلط ّنا لعازو ىلغأ نم اريزوىل لعجاو

 ' ||| ةملظعتي زم ةمهلا لاوزو دولا ةصا ا. عم هملع رغاظغتل او نيدلا ىلعنو اعتلل نأ ىأر هنالوأ نيسعملا بلطف
 نارها راش نم نويراومملا لاهتهتذا ىلا ىراصن أ نم مبسم نب ىسع لاه كل ذإو هللا ىلا ءاعدملا سعأ ىف
 | نيريزوءاعسلا فىلّتامالسسلا هءلعلاهتو نينمّؤملا نمكلعمتا نمو هنا كل ِمسسح لسو هيلع هللا صدم
 ْ لئامانه»ورعوركب وأ ضرالاى ناذاما و ل_.ئاكسسو ليري »ا .مسلا ىف ناذللاف نيريزو ضرالا فو

 ْ | نصحت: ىذلا لمعاوهورزولا نموأ هنومو هرازوأ كلما نعل مت هنالرزولا نمريزولا (ىلوالا 'لثسلا) |
 1 نع درت زارخاز هوانا ىهو ةرزاوملا نموأ هرومأ هلا صّوِفبو هسعر ىف هيأرب مصعب كلل !نال هب ظ

 ٍ اريزاسانقلا ناكو ”ىتمدالا لاه بعص ىعأ لمعل ذعتسا اذا لح رلاهداثي ىذملا عض وااوهو لحرلا رازا |
 | نااحلاصاريزو هل ضقاربخ كلعهتلادارأ اذا مالسلا هملعل اوت( ةئئاثلا 'هلمسملا)واولاىلاةزمسهلا تدلقف |
 قايل درع [قاشس النرش اورشو ادرك !ترشدارأ ناو هناعأ اريسخ ىونناو ءرك دى ظ

 ١ الو لق هلا ع ١ هناعتسالا لمقنا (ةئااثلاهلثسملا) رزولا نع ولملا لعأالو طولا نع تاودا امرك ]
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 و*اذدهو فود دمي قلعتي نأ اماو نول هيب هقاهسخأ نمو كيس أ ىنأ دع ىدملان وكت تقلا 1

 قا ةعقاو ىمدلصاخ ة مم كاع تمقلاو ىأ ةبحن ةفص فود _لا كاد وكححه.وىفاثلالوقلا :

 د ىفو لاجب ةصشم ههجو ىلع تناك هنا ورب هول ةمال كلو ىل نيع ةَرق تلق ىتخ نوعرف أ سها كد كالذلف | ا ٠

 ب وسبل هال

 أ قرفتنالىت- توانلا فوج ىف مالسلا هيلع ىءوموه قلملاو وذا لاي نأب سأبالانلق لحاسل ا ىلا

 | لئديو سم“ الا عسطبل كل ذب م أ زيمتو ذ هناك ميلا ل_هج وزاجملا لس س كلذ ف كال سلحاسلا ىلاتوباتلا |

 أ ةرق (لوالاثصلا) ثاح أ هغف هلوةدعو لردع هذخأب هلوقامأ لخانسلاب ميلا هقلملف لاقف همز |

 !(امهدحأ) :نالوتذ_خالاةيفكى (فاشلا ثدلا) هذخأب هسفذقا ىأ سهالا با رهتوتعألا 1
 : دارملانوكش نوال تذخأف هيت مأ: توباتلا,ترمصبف ىراوللا قستن ثدي تناكّنو هر: مانا ْ ْ

 | لحاشل!نم عضوع تولاستلا قاارصلاّنا (ىناشلا) هانا هءابكساوهل ورق تواستلا نوعرذذخأ نم |
 | ىلودع.ذباي وق (ثااشلاثحلا) هذخأ هآراجف وعرف ةكرب ىلارهتلا ءادأ خنوععرف رهن ةهوفةسنق ظ
 هنوك اما هباو-و ىداعي ث دي تقولا كا 3نكي ل مالسل اهملع ىدومَناوذو لاكشاهسف هلودعوأ| ا

 هلرهظول هنا ثمح نم لمتحف مالا هملع ىدوا اودع هنوك امأورهاظف هٌومَءو هرذكة هس نم هتلاودعأ||

 كلعتقلاو وق . (ةيئاشلاة1)ةوادعلانمهنلا ل 1 ام ىلا هه لوي ثم نمدهنا لتبكو هلت هلا |

 قلءدي نأ اما واذال تم ىرشزلا لاق ىمىهةبحم كل لعتدقلاو .(لزالا) نالوقه_فو مة ]|

 || برقأ هجولا اذه ىضاقلا لاه او نيسرلا مهل له يس ىلا عت هلوقكوهو هار نم هنعرب سن داكمال ةنسالم هءئدع |(

 |١ اكملا ف لمعت_نامنا كل ذّنالنيدلا ةهج نم اهره اظ ىتلا ىلاعت هللا هع فصول داكي ال هرغص لاح ىف هنال ||

 عم هلاح تناك كل ذكست هيط.ةغيو ىلكسي ةقامللا ىف هدية كن مانركذ امّناداراو باوثلا اة كسا ثءدس نم
 حرا ل والا لاق حالا لب لاسق, نأ نكعو «لعدي زضالام ةرغا ىف مهتم هل ىلاغتهنفا لمسو نأ سغاو توءرذ ||

 ىلغو قلي ةعقاوو ىنءاللصاح ةبحم كاع تمقلاو لاق: نأ هوراصض الا ىلا حو ىناشثل لاح الا ّنال أ
 | ناف لنالاناقىلاعت هللا بم هلل صخال هاب لاح هناهلوق قب راسمذالا اذهىلا ةجاحال لال اريدقتلا ||
 هللا لو هاص لاح ىف هقح ىقالص ان ناكى عملا اذهو دان ىلا عقنلا ل اصن اى ااه انعم عبري ىلا عت هقنا ةمحم |
 لاه ى.عىلءعنصتاوهلوت ( ةثااثا !11ِ) ةملا ظفا هع قلطا مرجالفةرعرخ ىلا ّرغست ٌكِيَذَّنا ىلاعت
 هل ةعدص هبل ارظني رضاحوهو امش نان ال عنص نم نا اذهز اجو دارا قذو ىلع عأ ىندع ىلع ىزتل لاغقلا

 || نيعلا نةدارما(لوالا) نالوقزاسلا ةمفيك فو انههاذكنف هظرغفلاخام للمشي نأ هنكعالو بحار ||
 قالطاتاف الا نع هسرد همأ ارطانلاّر|كتاف ال !نءهسر<ئشاابملاعل ناك انو مل ىلع ىرتىأرلعلا

 || ىشلاىلارظانل ان ال كل دو سارا نيعلا نمدارملا( ىناشلا) هج ولا اذه نم امههابتشال لعلا ىلع نيعلا اذا
 ىناىلاعت هلو ةكوهو ازا بيسملا ىلع بدسلا مما قلطاف سارا بيساو ًاكسض نيعلاف هدو اع هسردع
 نأ ىلع دين ارقلا رهاط ىض اهلا لاه ةطاماو ظفلسابكلاعد اذا كابا هللا نيء لاسقن وفرأو ععمأ معم|

 هلذك. نم ىلعمكل دأ له لوف كت ىشمتذ ا ىلاعت هلوقك ةطاسلاو طظلسا مع ىلع عنصتلو هلوق نم دارملا |
 (لقالا) نا انه»قب هلىلاعق هللا ةطام طري فتلاكك ل ذراصف نزحتالو اهتسعّر نك كمأ ىلا لانعرف

 . || ةيم كل لع تدقلا ىتدع ىلع عئصتلو لبق هناك (اهدحأ ) .هجوأ هثالث همف ىدع ىلع عنص:او وق ىفواولا |
 | كمأ ىلا انم-وأذاىرخا هر مك ءلعانتم دقاو هلوةوهو مالكلا لواء اةاعّتم كلَدتأ ىذتذا هلوق نوكب مت ىف ظ

 | ىدذاةلوةوهو مدعبااةلعتم دع ىلع عنص:لو لوق نوكي نأ زوم .(اهدناثو) كدا ىشتذاو سونام |]
 | ىأ ةمضقمواولا نوكنت نأز وو (اهثأ اثو) نيسنقوملا نمنوكملو هلوق ىف نيسوجولا نيه لثءانرك ذو

 هنا ءمزياو اهنوكسو ماللارسسكب عئصتلو ىرق(ىاشاا) فرعضاذهو عنستل ىتمةبحم كءلعتيقلأو
 | ىنتذا هلو: ( ةعبارلا ةنملا) يمد لسع ىلع كفرمصتو كل عنوكملو ىأ بصنل او ءانستلا فب عنصتلو اك رو مأ |

 ب يبا نو وضما < بد ا



 كلاتومئانا ىل_عاذه لد ةلاعإ ةحردلا ةةزانةلاح نم كاذمق رو هيلا تتح ام لك ير

 ِإ
 أ (لرتالا لاؤلا) نالاؤسانههو بولا نم عذملا ةمترلا هذ #ه لم ق يلي فيك ميظع مهمو لاع بسن
 (| كلذركذامنا(باولاو) فطلتلا ماقم ماقملاو يدوم ةظفل ةظفالاهْذهَّنا عم ةنملا ظفلب معلا كلتركذم
 [| ىلاعت هللا هصخامنا لبا هنمْئشلاَم هم ناك امهملا تاصوئاا مهنلا هذهّنأ ءالسلا هملع ىموم فرعا
 | باولساو ةريثك ان ءرك ذىلاعت هنأ عم ىرخا ةّر.لاهل (ىفاسثا!لاؤسلا) ناسحالاو لْضَْما ضدمج اهم

 | انهه ةروك ذملانألاّنا ٍلءاو ريثكلاو لملقلا ف لاسقي دق كا ذّنالننملانم ةدحاو ةّرم ىرخاةَرعن عيل
 ظ | ”يلاهقللف ملا ىف هدقافت وباملا ىف همفذقا نأ ىح ولام كم أ ىلا انم-وأ ذاهاوق (قوالا ةثملا) ةذامع |

 | مال_تلا هلع ىموءمأّت | ىلع نورثك الاقفتادشفانمحو أ ذاهوقامأ هلودعو لودءهذخ أب لحاسلابأ
 أ قكوءاسنالا ىلا لصاولا حول اوه ىسولا اذه نم دارا نوكمنأزوك الف لسرلاوءاالا نم تناكأم
 | كفاه فن اهي وزتنم نكمتالهتنا هحر”ىجفاثلا دذعلب ةمامال اوءاضقلل مصنال ةًرملاوكل ذ لونا

 ا ىجولافاضيأو باسبلا ىف عب رمصاذهو مهلا ىسونالاسرال ا كل ,ةانلسر أ امو ىلاعتهلوق هيلع لديو ةوينلل حلصت |
 | اوفاتخا م تندرا وذا ىلا تدحو أ ذاو لاهو لدكلا ىلا كب رىوأو ىلاعت لاق ةوءذلا دجال ارقلا ف ءاسدق ||

 | عضواهلب وأ: ناكو مالسلا هملع ىدوممأابت ارايؤردارملا (اهدأ) هوجو ىلع حولا اذسميدارملا ف
 | ةمزاج ةعزعدارملاّن ا (اهمناثو) اهيا ادري ىلاعنهقتا نا ورحأ!ىف هفذقو توناتا | ىف مالسسلا ه-ءلع ىموم |

 | كاذالاقيو صالون ا ىلا برقأو» ىذلا ىأ را ارهظ هملا عق وامن ركشت نم لكف ةدح اودءف داهللق ىف تءتو
 | ةيلغو لابلابىًارروطخ ءانعم ناكماهلالا نعانث< ماكل ماهلالا هنمدارملا (اهئلابو) ىحو هنارطاخلا أ

 || نم ٍتيرقرصلا ىفءاقلالا نأب اهلع ضرتءي ةثالثلا هو حولا ءذهو ىناثلا ةجولاوه اذ هريسص.ةبلقأا ىلع
 ظ | لجالامه دحأ ىلءمادقال از وك ى.كف نوءرف نمداّهملا لّمَعلا نم لصانلا فوغلاو اصوهو ل الهالا

 ] | ةءالسلا ىلارصلا ىفءاقلالاءاضفا ناكفاهان ور ق دصء ا رقتسالا, تفرع اهلا ب اواو ىناشلا نعةنامصا |

 | برع دكنامزلا كا ذىفءامبنالا ضعب ىلا ىوأ لعل (اهعبارو ) نوعرفدي ىفدلولا ع وقو نم اهنظ ىلع بلغأ
 | ا1كلذكناكولرمالان أب هءلع ضرتعاوتءلساسهوأ ةهفاشمام !اهفّرع”ىنلا كلذّنا مهريغو أ ماللا هملع
 [/ مالدلا هبط ىسومّتااكةيرمشلا مزاول نم ناك ف ودنا كلذناباو+اواهةام فول عاونأ نماهةل |

 ||| نيمّدعَتملاءاببنالا لعل (اهماو) ارا سم هبا اباه ذلاءءم أ: ناكىلاعت هتناّنا عمن وعرف فان ناك
 لعا(اهسداسو) ةأرملا كلت ىلاريسملا كلذ ىهتلاو كلذياوربخأ مالا! مهمل <«بوةعبو قاحساو ميهارباك |
 ىواام ةوقامأو اوسارشاهل لمد هلوق ىف ع سه ىلا ثءناك ولا هو ىلءالاكل ماهملا ثعن ىلانعت هلا

 ىلالدسالو ةيطعةعقاو ةءقاولاّنال ىحولا كلذ بحوامناو ىح وونأ بام م ىلا انمحوأو هانعخ
 | نا(ىلوال "هل ثل1) لئاسم هن هضذقا نأ ىلاعت هلوقام ا ابجاو ىحول |ناكف ىحولادالا اهيف ةطدا ةفرعم
 هل اوق هنمو عض ولاوءاقلالا ىعم ىف لمع:سمف دَقلا(ةئاغلا هلئسملا) لولا ئه ىحولاّن ال ةرمسفملا ىف

 تعضوواس وام نطق همذ تاع سو انتوا تذذعااسمنأ ىور ( ةثااثأا 'هلّدسملا) بعرلا مهمولق ىف فذقو ىلاعت
 رادفرييكرمم هنمع رشي ناكسسو لدتلا ىف هةهلا ثراةلانهقوةشو هسأر تريقو مالسلا هملع ىءوم هف

 نالغلا أن وعرف هاراملفءاملا هب ئيع تونا ذا ةدسآ هنأ سها عم ”دكرمل !سأر ىلع سئاجوهانبمف نوعرف

 قأسو هبحأ نوعرفءارالفاهبو سانلا ضأن م اذ هس راوصقوهوبرخأف هجارخاب ىراولاو
 اهلث_للا) نوعرف ل !نمؤمىلةزحتوباسلا عنص ىذلاّن ا لئاةم لاق صصقلا ةزوسى ةصقلا ماع
 ميظعلارنلا ىلسءورصلا ىل_ءعقم مسا مبلاو ع.دجلا لوق ىفرصم ىل: انهش هيدازااورهلاوه بلا (ةعبارلا
 ىلا هفذةي ىأ هله ءاملانال كلذ ىعم لوعفم ىذعع لعاف لحال! فاسكلا لاه ( ماها ةلشسسملا)أ
 1 | عوجرو ماللا هلع ىنو ىلا ةعاراهطر ئاعغلا فاشكلا باص لاق (ةسداسلاةهل5ملا)ءالعا |
1 

1 
 ّْ قاملا كاذكو توباتااوهرصااىف فوذقملا لمة ناف ماظل ارفانت ىلا ىَدْوِي تونا ا ىلا اهضعبو هلا اهنضعن |

 ١ : : . تت ص حس سس دس مم عسا” عساس س21 2132727271522 سجل ووسع ة سس تلا |
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 لأ لغاورسشغلا ىلعةدانزلا فذ امابمق سدلو نينسر مشع دنع ثبل مالا هناع هنا ىلع ل دمة الاوت ضارهم || ١

 الذ ىلعالا تجاه كلذا هتنيءنيعمتقو فىلالوسر كاس نأ ىردقو ىءاشقفقبسمنا (اهدحأ) || |

 ١ || هقارك ذفدكل .قناف دعوا اكلذاو:مءدقاوناككاسالا نمهريغوأمال-لاهلعاسعشنالات-حال اذ ||[.

0 
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 ناككلدكونؤومفلا نمنبده ىف هشما نا ىلع ةهل ال دا كانو 25 انتفو هل وقدعي نيدم لهأ ىف ننس تثملذ هلوق نا

 تنجم ىلاعتةلوقامأ سةنرحآن ا ىلا جاتحاو ةريثك انمم هب رغااورقفلا بسب للك مالا ا ه_ءلع هاف ||

 اهوجو فوذهملا كا: ىفاوركذورومالا نم ردق ىلع هنال مالكا ففذ.- نمت الف ىنءومابر دق ىل#

 ءاسدنالا ىلا ه5 سول نامزلا نمرا دّقم ىلع (اهينانأو) ردقب هانملْس وذ لك انا هلوق هنمو هدء»الو ل .ةالردقلا ْ

 عتمعالو هياعدلج مص دعوملا اذهمّدقتهناثدثناف دعوملاوهردقلا نا(اهةلانأو) ةن سس نيعبرأ سأروهو

 كلذ نم ئن هلأ سام هل هقفؤدالول هنال انلق هملع هننم لجن ءتقولا كلذ ىف مالسلا هملعىءو مجم ىلاعت |
 لاقي عن_صلانملاعتفا هو ةعئصلا ذاع ا عاةطصالاو ىمفنل كتعناطصاو لاه هلوق (ةنماشلا ةئاا) |
 هنع باوحلاو ىسفنل هلوق دعما لكلا نع ىغىلاعت هن! لق ناف ةعدنص هذذحا ىأانالف نالف عئطتمأ |

 لاح هلاح لم ييلكشلاو مب ركتتلاو بيرل ةلزنم نم هاطغأ مل ىلاعت هال لثمت اذه نا(لوتالا) هوجو نم | :

 | (اهينانثو) هثمايرق مهّدشأو هيلا ةلزخم سانلا برقأ ن وكي نالالهأ همف لاض عماوم لوما ضعنءاربنم أ
 اعمم الا لءنالام ف اطاالا هل نمو مهم فطلب نا هملع بجو هدامع فلك اذا ىلاسعتو هناحسدنا ةلزتعملا تلاه |

 تحوامءاذاى هبر نع تن انااكمال_سل أ هملع ىءومراصف بحاولا دع ىف قبل ةلاسرلاب هعئلع- هي لولد

 نالف عئطصام_هلوقن ملص كةعنطصاو لالا لاق ىسفنا كتغنطص او لوي نأ مصق ىلاسعت هللا ىلع
 'كذرممال ى؟ىسفنل لوقو نالف عرج نالق عسنم اذ#فل امتءفهملا فاضي ىتحهملا نس اذاانالف ||
 كناكسو كناكرح فن وكت ن أو ىلاس زر غاشو ىتج ةماقاو» و هيّلت يهأ امريغب لغتسثتالثل ىرماؤأ ىف[

 .ةنامعلاثاساقلالا كلن "هلباقم ىف املا نا ا هلع د دعا ىلاسعتو هناحس هنا لعاوكريغلالو كسفنلالىل ١
 لوخاو تنأيهذالاقذ لالا, مالاداعا ىلا عثو هناصس هناوهذ ىهالا امأ امهنونا سعأ كلذ رذ لع تتر

 الا و غالنالاوهو هعنطصا هلامركذب همقع ىفنل كةعنظصاو لاق امل ىلاءتو هناحس هنا لعاو لان ان |[
 0 انعالاهمزاب ل امهعمةي [نودب هسا انه ذولا ممالك اذو عم ىععانوهءاسلا (ىلوالا هلشسملا) ىلثاسم 0

 ةثالث ىلعانهه ةروك ذملا تان الا ىفا وةلتخا(ةمنانلا همس ادماقلا داسف ىلع لئالدلا ىوقأّنمكلذو |

 صتقاىتلا عضاوملارئاس فو عضوملااذهىف امهركذ ىرج نذل اههنالاسءلاودبلاامنا(اهدحأ) لاوقأ |
 / ىلا هعسحم لبق و أدق مال هلا هملع هنا اهنم'ىش ىفركذي ل ىلاسعت هناف مالسلا هملع ىو ثيدحا بيف ىلاهغت هلأ |

 تتةكناذي انت اف لاق هنعىلاعت لاه نيد الانيتاهريغديا هنم سةلاف نوعرف قا ىت- هسدشالو ثوعرذ |

 اضعلان |(لوتالا) وجوب اونا نينثال ا ىلع عج ا ظفل قلطي فنك ءالؤول ل.قاذاف هئالمو نوءرفىلا كبد
 ىلاعت هلوقل ةريغص تناك هالا لت فاما م ااناومح اصعلا بالق: ا ناف تادآتناكملب ةدساوة نات ناكام

 مالسلا هملع ىدومنا مم ىرتأ يآ ءذهوانامءثريصت تناكم ن ىرخأة آه ذهو ماظعت تناك تاجا اكتب |
 ةنآهذهف ةبثش يلقن: تناك ىرخأ هيك ذهف مالا هلع ىدومرمضت تناك افا يف ىف هدب لخ دي ناك

 انتاك امهنا مصفى رخأةءاامهلوص-دعبامهلاوز م ىرشأ د يآ اهعاعشوةبآاهضاس ناقدنلا كل ذكو ىرخأ |
 أ لدي ةمح اهب القنا نال ةريثكتايآا مف نككدحاو أ اصعلا نا به (فاشلا) نا[ ال ةريثكس انآ ||
 رشا اراوج ىلع ل ديو مالسلا هيلع ىموم ةون ىلع لدبو مكح لكلاب ماع لكلا ىلعر داق لا دوجو ىلع ْ

 هلوقىلااكرابم ةكبب ىذلا سانا عضو تدب لوأ ن١ لاه كلذلو ةريثكت انآ هذهفاناومح داسجلا تاقنا ثيتح |
 نم (ثلاثلا) كاذيىلو أن اثيشلاف تان 5+فنايد>اولا ئذلا فصو اذاف هاربا مانقم تاني تأنآ هيف |
 ءانعم ان انا.هذاهلوقنا (ىناشلالوقلا) ةققلا ل اوصأ ىف تفزعام ىلع نانثا عجبا لقأ لاه نم ساس | ٍإ
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 امالغاوذخ [نوعرفل !نأرصءعربلن ا اشفامل هنا ىورب عمصةوأ تملأ ىشمت داى لماسعلاّن ا ملعاو ك١ ا 00 او دجمسا ططوم وودولوتاوا» كارل ا ا إلا واسوا ورب يررلا اناس
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 عبصأ ل متريبج نب اءاراسهن 4 فنا تلاشت نوتفلا نع سابع اريسج نيدمعس لأسو هصءلخت تدرأ اذا

 للا

 1 وّرطض ا هماريسغ عضارملا هسلع مّرحدق ىلا عنهن اّنالا ب ورة سها لكى دن نم عْضت ريال ناكو لكلا ىف
 || هتوافكب تب لأ ىل-_عمكلدأ له تلاقذ ةركسنتم مهبل اتءاجس ىس ومتخأ كلذ تزال ءاسناا عت ىلا
 . || 'لانم- رف ىلا عت هلوقام ريدا اذه نمهل ىلاعت هللا فطلاعه«أ ىلا عجرف اسمي دن لشن مالاءتءاج من مكل
 ب | الا لادنوةي أ نوهجرانر لام هلوةكودو هم ىلا هانددرفرخآ عضوم ىف لاهو لاند در ىأ كيم أ ىلا

 . || نافاسبض نزل !لاوزواهارورسلا لوصحايبلا لَدرنمدوسقملاّْ ادارحاف نزةالو اهنم رقت هلوقامأ
 ١ امأو اهلرورمسلا لوص»- نزلا ىنن نم مزليال هلالا دس ةممالكلا ناك اهامعّرقتو نزدت الكل اهول لق

 8 ةلاسال مغلا لاوز بجو روزمسا | ل ىتم هنالالكف نزت الو ذا ذدعب هلوق ناك اهنمعّوةت كالو أ لاهل

 ْكل_:طاب ىلا اهري_غنبل لوصومدع بيسي نزلا امنءلوزيف ايلا كلوصو بد سب اهةمعّرقت هنادارما اق

 ب باع نم (امهدحأ) نيهجو نم مغل اهل له ارق ناكو هملع ىل_ئارسسالا هئاغتسا ثمدح هزكو نأب أطخ |

 .(|| نمت الاو بقرتي اهئاخ ةمييدملا ىف يصف هنع ىلا هنا حام ىلء هنمن وعرف صاصتقاوهو ابندلا
 هسنوانوتلانتفو هلوق(ةسداسلا|ةنلا) كلذ كرم غ ىلاعتو هناد تس نالف ةرختالا باقع نمامأو نيد 1 . - .٠ أل ىلا ةرحاهملاهلقذو نيف نوعرف نم ام أن ممسغلا نم ىلاسغن هللا ءاصن هنن سه أبال لق ثمح ىللاعت هنن ب اقع
 ا كانو عملو سول او فوكعلاكر دهم هنا ( امد دحأ ) ناه-حرانو تن هلوكىف (لوالاثصلا)ثاحا

 ظ 0 (ىناشلاو) امدلكتت ىءوم هللا ماكو ىلاعت هلوقكر داصل ايراخالا دمك أتىف مممهذم ىلع كا ذو اع

 | اذههونتكفلا نماب ورض كانتف ىأ ةردبو ةر>ع فرو دبور وسع ثنأتلا٠اةدادتعالا كلرتىل_ه ةنشنوأ نتف
 ١ قيلي فدك ماقملا اذهىف مالا هملع سوم ىلع هننم عاون أ ددءىلاسءن هقاّن ا (لوتالا لاؤلا) نالاؤس

 . ||| هقا باذعكس ال | ةنف لعج هقاىف ىذوأ اذاف ىلا عت لاه هنيد نع عجرىت- ةنهم اهءلع تدمش ا اذا هند
 . || ناعبلف مولبق نمنيذلا انتف دلو نونةغيال مهو انمآ اولوقب نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملا ىلا عة لاهو

 نءنالفنثذ لاقي ةنحم ادي دشن ةنتفلا نا (امه دحأ) نيهجو نم هنء باو انوتنلانتفو هلوق عضوملا اذهب

 مكليق نماولش نيذلا لم مكن أيام ةدللا اول دنأ مدس مأ لاهو نيب ذاكل |ّناعملو اوقدص نيذلا هّنئا
 ىفةروك دملا ةارلزلا ف هللارمصن ىتم هعماو:مآئءذلاو لوسرلا ل وة يح اولزلزوءاةرمضلا و ءاسأبلا مواد

 مرحال باوثلا ةرثك بج ورام ةنح ا ىف ديدشتل ناك و نوفل او ةنتفلا ىهءا”رضلاوءاسأبلا سموةنالا

 ةضفلا نم بهذلا تنتف مولوق نما ه.اخت كانساخ ىأانوتف كانت (اهنانثو) معملا هلو نم ىلاعت هللا ءدع

 نوءرفةصقرك ذذ هىهأ»ادست نم مالسلا هلع ىمومن أش ىفةدراولا تان'الا هملع ار قب ساني عنا ذخأ
 نمهعانتماوءانانوعرذ ل 1 طاةثلاو ”ريأا ىف مال_بلا هءلع ىمومءاسقلاةصق مث ل_ارسا ىئبدالو أ هلدقو

 لثة ةسق م هسف ىف ةرهجا هعضوو نوعرذ ةسمل ذخ أ ماللا هملع ىمءومنا ةصقمت بناحالا نم عاضترالا
 "هللا ىف قيرالا أطخأأ هنأ ورمصم ىلا هدوع مث مالا هملع بسه شل اريجأ هتروريصو ني دم ىلا هيره مث ىلعمشلا

 ريح نبااب نوتهلانءاذهلوةياهتمةدحاو لكما دنءناكسصو :رصشلا ن مراسل ام هسانمتساو ةلطملا
 هنالال باو اوانوةلانشنو هلوق نماه اةشا هن همم نابفلا مسا قالطا مصاله (فانلالا اوسلا)

 تئيلف ىلاعت فوق (ةعباسلا ةنا) ىئبشالام هوبا مثا سال ةيققوت ىلاعت هقاءاه- أو فرعلا ىف مذ ةغص
 نيدم لهأ ىلا افئاخ تحرفنانوتف كانتفورب دقتلا نا لسعاو ىمزوءابر دق ىلع تئج متنيدم لهأ ىف نيد

 هلوق ىلا نيدمءاقلن هج وامل ىلاعت ةوقف ةحورشم امنا موب لاق ثبلل اة دمام أ موهف نينس تثملف

 ارسشع تم أن اف يح ىفامت فرج ان نأ ىل_ءىلابعتهلوةا نامناماو ةرمشعام ا ىهو لج الا ىموم ىضقانف
 ظ نين_سرشع اهنمةنس نير شعو اسنان مالسلا هملع برعش دنع مال لا هملعّنيءوم ثبل بهو لاهو ل دنع نغ
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 ىو ارك ذ لعل ىلاعتءاوقامأ لالا ىفاكدماعضاارثعالاف (ثاانل اامأو)دارملا ل بنمكاذتوك.تأ |

 هنا ىلا هن وعد ف طلت حالا كلذ ىف غلا, فمكو قذ رلا كل ذي مالسلا هباعىءومرمأآ ف .تكتسف كلذياملاعأ] | ٠

 ىل اانمكس عفدي نأ هب قملي فدك ميركلا ميحرلاو باقعلا قاقهسا الا مالسلا هلع ىسومةثعبب ديفتسسال | | ٠
 ىأا هماأ ناسحالاالاهء|نبكسلا عفد,ت درا ام ىلا لون مث هسقن نلطبا_مب قزم ناهي ليسم 0

 ناقلاتو كس لاو ضارتعالا لرتو مياسنلا الا اهي ل مدسالو رارمءال اهل ةفرعم نعةرمصاه لوعلا |[ 8

 عمس  كعم ين اف اذعال لاه ىتطب نأو أ انملع طرغب نا ف اان انرالاه) ىلاصتهلوق «  نمؤيالفهملق ا

 ىلع ماللاو كلر نم اب كان دق مهيذعتالو لمئارسا ىنبانعم لرأفكبرالوسراناالوتةف ءامتاق ىداو |

 نوراهو مال ام,لعنوراهو ىموم كاذب ملكتملا نا ىلع ل دي انس الاه ه وق (لؤالا لاؤسلا) «لتسااا |
 بر لاق مالا هملع ىمومنا(ىاشلا لاؤسلا) مّدقتدق هياوجو كلذ فدكفلاسقلا اذهارشاع نكن |

 رمسن و هردص ح رمشت ا دق هنا ىلع ل دياذهو ىموما. كلو ستدتو أ دق هلو ذب ىلاعت هللا هءاساف ىردص حرش | ٠

 ئئكلذو فرمتلاو || |

 خ04

 انيلالوق هلالوةفدازا ا اهناو ىلاعت هلع لاسم كل ذنال كل ذ فاك اش ناكىلاسعت هنا دارملا سل هنا لءاق
 ىلا ىلعر ارصالا (اه دحأ) ةثالثِبلق !لاوح أن الاعاو ىشذو أ وهرك ذتب نال نيم ارانوكت نأ ىلع

 ئ قاايدارقالا ى ءراكنا نم عجربف ىشخحو أرك دمي لعلانبا الوق هلال ةف ىلات لاذ ماسقالا درا مسقلا

 ظ رارقالاىلا لقتال ناكن اوراكنالا كل رتسف فودلن ا هيلق ىف لصحي هنكل رارقالا ىلا راكسنالا نسلم لنا و

 ! هنأ لعام ىلاعت هنال ىلاعت هللا الا هرم لءيالفءلكشلا اذه نا لءاو راكنالا ىلع رارصالا مري اذه نا |

 ١ ناك اذا وثامعالا كلذ عانتم اءامللاع هناصسن وكففلا وز عنمع ىذلا معلا كلذل اًدض هناما ناك امق نءمويال ظ ْ

 ة+شاوركذي نربغنم عانتمالا اذهىف نوعز اني ةلزتعملا نا به مث هنم كلذ لوصح ةلاسكتسا هلع عم
 نوءرذنا اواسو نامعالا كلذ ل_سععال هناءاملاعنأك هنا اواس مكاو لاؤسلا اذهىف ةسحد

 ىسقأسو انماالوق هلالوقف ةاروتلا ف بوتكمل هنا نءكهيف اع ىذلاو لاق هنا بعكنءىوريوناسللاو ||

 هدف فاخاشاا:رالاقهلوةنالعا (ىلوو بذك -.م لءناذعل !ناانبلا وأ دقانا ىدولا عا نم
 - .ر هاف هلو5نالعأ (ىلولو بدأ نم ىلع ب . ّئى

 ردصلاحرشنأ باو اور دصا حرش لو دح نم عمي فولت ل وصح ناف فاخن اننا هدعب لاق فكه ىمأ ||| |
 وهساابلا ق رطآ_الهجو ىلععتا ارمشلا كال طف -و ىهاونلاو سماوالا كلت طش لك وهن نءةراسع |!

 هللاام-هامحد_ةرنوراهو ىءوم لعامأ (ثاثلا لاواا) فود الاوزريغرخا هللا
 اروح ناو 'اذانمأ دق (باوملا) ءادالا نءةهطةموهىذلا للان ماتور ىلاعت هنا لاسرلا ىلاعت
 امولق تابع 6 ديرتأم امهبرالأسنانأ ارهظتساامملاف اًضأوه ل وأ ءادالا مانت لبق نم* ولاامهلامينا

 لاو بلا ) ىبلةنئمطمل نكآو لاف ةنبث أامطلا ىف ةدايز ىلةعل ىلا ىلقنلا لدلدلا فاضت ناب كل ذو هناعد ىلع
 ةيسصعملا لعل دبل هفوهللا.للعتلاو باهذلا مدت باه ذا اى ىلاتهتتا نم ممالارزكنا ( عنارلا
 عاونأ نم ىناعتدتنا ارثك دقو اهمال لدعم ىلع لئالدلا ىوقأ نم كل ذناكلر وغلا هالا ىضتقاول(باو 0
 لئالدلا ىوقأ نماذهو لاو سلا لاذ دوغلا ىلع هالا سيل نكلو مغلاةلازاو باقتلاةيزوةناو في رمشتلا
 ىلاعت هلوقامأ لسرلا ىلع ةزئاح ريغ ةمسصعملا نا لع لديام هملا تمعض اًداروفأأ ىذتش ال مالا نا ىلع
 طراُلا هموم خةنو قيسم طرق (اهدحأ) اهوح وطرق نأ فنا ملءاف ىئطي نأ وأ اًمماع طرشي نأ

 ذوخأم هلا (اهيناناو) ةبوقعلاب انساع لن نأ فاتح ىعملاو لكنا نسي طرق سرفو ةدراولا مدة: ىذلا |
 هل املا ىلع لماح هل م نأ نم افا مالسا | ام ماعن ور اهو ىدوم ناكسف هل هلا ىلع هل ح اذا هزيغ طرقأ نه ١
 نودرثملا طبقا مهو هموقوأ ةساررال همحوأة ورالهاعداوأ ناطءشل | أم اوه لماسلس اكل دو#ب وقعلات
 طي نأوأ ةوتامأةيذالا فطارفالا نم طرغب . (1هثاانثف) هموق نم“ الملا لام موتءىلاعت هللا كس نيل
 رازعإب هعفد ل واش ءئش ىعأ نمنا ملعاو كدعهتءاردىج.ةءالامثف ل اوت: نأ ىلا ىلطضلاب ىعطد ىءملاق ْ

 نسلم لوح مح مح مس يسم نأ تح يسم ل مل مييسم
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 2 »ب
 . هس كال ةهضع حس ا يي يي

 مقانآنافا.هذافهموقو نوءرق نمللعلاهب حازتامتان الا نم أي ديا ىلءر_هطاو قانءاب اكدمأ ىلا
 1 ةنلاما ”[ىلاعت هللا نا (ثلاسشلا لوةلا) توتحا تم مهب ”لدما ىلا ىأ كعمىدن+ناف سهذالاقاك
 امتهلوقو< ةىهنااامأ مالا حرش و هاذه ةثالث ناناالا تناك فز عماخبأ كلذو هناا ةدقءىلل-ودمااو

 ا لاوقأ هفل.قمت عاشتالل ةءراضملا ف رحرسكي امن الو رقورسصةتلاوروة اا ىفولا ئاك دف اسنئالو

 ْ 1 دعالوثت الرو مالا نما سأ نا ادقّتعاو دصاةملا لمسه ةل[ىرك اذا لد اشنال قغملا (اهدحأ)

 | أ ىوقتهتالالحركذ ن مثالوادسأ فانمالف هريسغ رةكسا هيا لالجركذ نم نا ه.ف ةمكلباو ىركذيالا

 0 اذو هناسحالا رك اذن وكم نأو تال ىلاعت هللا رك ا ذنالو دوصةملا ف فعضر الفرك ذل كل ذب هحور

 3 توتادامعلا لك ىلع عقبرك ذلا نافةلاسرلا غسمل رك ذلامدا رمل( اثول» سماوأ“ اداىقرتفشالهناس>ا

 ١ ور فادام ىو ذا انقالل فزت ابنا ةوؤر تحصلا مس ١ هيلع قلادد ناناريدج ناكنفاهمافعا نمةلاسرلا

 1 داودلا هه. مهلا ارك ديور فكلاد مسمثم ىذربال لاه هتئانا هموقو نوعرغلاركذي نوه ركذلا ةسضمكو

 | لاقت دولا غارت ومهانستو قا ال [نوعرفا اركذينا (اهعبارو) بيهرتلاو بمغرتلاو بامعلاو

 كلوخاو تأ بهذا هلوقدعب كلذ ىفةدئاضاا ام(لوالا) نال اًوسهسفو ىّهط هنا نوءرفىلا ايهدا كلذ دعب

 |دحاولك ْن وكب نأ لمد ىلا: انلوخا وتس هذا اوقنا (امهدحأ) ناهبو هيف ل اقل! لاه اناا َ

 كاذيالغ”ثي نا هنمدارملاتاافر هءلاهذاىرخ أ :ّرم ل_.ةةدارغنالا ىلع باهذلاءار نام
 ىلا لكلا باهذلاب رس نا اكلوخأو تاآبهذا هلوقنا(ىناثلاو) ىدمومنو دن وراه هيدرغمي نال

 ظ ١ (ىاثلالاؤ-لا):دحونوعر رة ىلا باهذلايرمأ نوعرف ىلا اههذا فوة ثا مثوعرف موقو ل ارعسا ىف! نم

 مالسلا ا._ميلع نور اهو ىموم عم باط> نوع رنوىلااسهذاهلوق
 ظ ملأ مالسلا هيلع نوراهنال لك شماذهو

 | لاغتلا باسأ ىئطي ناو انساع طرغب نا فاخغامت ا اشنرالاه ىلا. ءتهلوةىفاذكو لانها رضا- نححخ» م

 || لصق نورا عوبتم ناكهنأالاءدحو مالسسلا هداعو وم عمناكم الكلا نأ (اهدحأ )هوجو نم هنع

 . 0| قءوم عم ناكتاو ةلام ا كل: ىف باطفناذ يدعم لمس ىلسع نوراه مالكو نوراه عماناطس هعم باطخلا

 | نجرخل ةليدملا ىلا انعجر أل هلوقو اسفن َجلَتقْذ اول اوقىفاك امهملا هفاضا ىلاعت هنأ الا هددحو مالسلا هملع
 1 ا دقلاما 1 ىلاعتهتانالم-تح (امنانو)هدحو ”ىلأ نب هللا دمعوه ىل' اَملانا سو لدا بنوعالا

 ظ ظ هنأ (اهللاثو) ن نوعرفىلا هذا هلوةب امميط اخ ىلأعت هلل هللاّناٌمءاخأ قى ةكاتكيب ئموما. كوس تنت وأ

 : ]|| هلوقامأن وعرف فاخن أوان آى ءوم لاف ىأ ف اخ اننا اشر لاه ةدفحودوءسمنا ىفدعم ىف هرا ىح

 ١ دحاملا رفاكسلا عم نيللان مال سلا هيلع ىنومىلاعت هللا مآ مل(لؤالا) نالاوس همففانماالوق هلالوةف ىلاعت

 || قولا كا ةباعر قرا هبط اني ناءسعأف نوعرق ءايردق ناكمالسلا هيلعدلا (لوالا) نيهجول باوملا

 | لأ اودا زينا ظءولا فمها ظاغاذا د اجا ةداعوستا( هلال ؛ نيوبالا قح ميظعت هيام ىلع هينا دهو
 قفرلاب قات هقاعأاذهلفررضلاةدابز لوصحال عضم ءلالوصح ةثعبلان هدوصقملاو اركجتواونع

 |ىلاعتهللا ىعام (اهدحأ)اهوبو هشضاوركذ باوملا نيالا مالكا كال ناك فك (ىناشلا لاؤسلا)
 | لاقف كلد ضعي ةر وسااهذ_هىفاضي ارك ذو ىمْضتف كو رىلا كيد_هأو ى رت نأ ىلا نال له لاسقف هضعب

 1 0 | هدعب عرعال ان انامشد اد تا(اهن انو) ىدهلا عبن !نمىلءمال_سلاو هلوقىلاك:رالوسران االوةفءاستاف '

 1 ندهودوو انك (اهئلاثو] هتومنح ىلا مكدملاو برمشملاو عاملا ةذلهل قد ناوتوملانالا هم عزنالاكلمو

 | | نا قسط لاطرانت دو ريع نع كح (اهعبارو) هرموبأو ديلولاوبأو سابءلاوبأثالثلا كلا ىوذ

 1 أ تازاق توم املشمت 00 0 يوم اينو 00

 . [| (فاشلاامأد) فياكتلا عم مصنإال كلذو است هللا ةفرعم ىلا اال كل راسل رشة هن جف

 دولا انملالوق هلالوةقهلوق نمهدو-هةااود كلد لع < نأ زود الذ لوس هأ ه.:كحلاهب اطذنالو
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 مال_ىلاان رسف دقو ىدهلا ع. |نم ىلعمالسلاو هلوةفاضيأو باسقعال هنا لاق نأ رِدَعلاكاذلوصح : َآ

 بحوشىد هلا مكادق هللالف راعالاوىدهلا عت ء1نم لكلا ةمال_كالوصح ىضتقي هره اظن ةمالسلاب )

 ىده مث هقلخ ئئذ لكىطعأ ىذلاننر لاه ىسوم اكبر نخلاق) ىلاعتهلوق « ةمالسلا بح اصن وكبشأ 71

 ادهم ضرالامكل لعج ىذلا ىش. الو فر ل_ضيالب اك فر دنع اهلع لاف ىلوالا نورملالاناق لاه ||| ٠
 كلذ ف نامكماعنا اوعراواواك تش تاس نماج !وزا هنانح راف ءامءامدلا نم لزنأو الدس اهفوكأ كاسيو ٍْ

 | الامام مالا امهيلع امهناملعا (ىرخأ ةرانا مكجرذ اهنموك ديعن اهيفو مكانماخ ا هنمىبنلا لوالتان اال || ٠
 وَما ديد_ثناكتوعرفنا .(ىوالا' هلكسسملا) لئاسمه مو ىموماناكز نكامها لاقأ كبرالوسرانا أ

 ءاذيالاو سطيلاب هعم لغت_ثي ل ىلاعت هللا ىلا هاعداسمل مال سا | هلع ىسوم نا شركسعل اريثك ةيلغلا| د 1

 | عرمشو كلذ نم فكتتساف ةهام او لهذا ىلا بسنل .ءاذي الا ىفالوأ عرشول هنأ ا ةرظانملا ف هعم حرش لو

 هرفكو هلهجلاكعم نوءرف همضترب ناك م ٍ[ىث ةؤطا ريغ نم ةهاقسلا نا ىلعل دي لذو ةراظانا

 كلذ ىسوم لبق كلذ نعمالسلا هبلع ىدوم لأ ءال نوعرفنامتلعلاو مآلسالا دين كلذ قياي :

 5 لوقد اسف ىلعاضدأ لديو دماقلاداسف ىلع د.ك ذو عناصلادوجو ىلعةلالدإا ةماهان لغتسشإو لاو زن

 ةفرعم نايانهه فرتعا مالسلا هرلع ىمرم نال لوسرلا لوق نم هلالا ةفرعم دمة نولوةينيذلا ةمملعتلا | 2

 دفن نولوة,نيذااد بوس ا لوقد اسف ىلع لدتو لوسرلا ةفرعم ىلعةمدقمنوكتن أس ب كاعتهللا 007

 ةنال لطمملا مالك ةياكس زوج هنا ىلعةنآ الالدت (ةيناثلا هلكسملا) ةنسلاو باكلا نمنيدلاوهتلا ةفرغم

 ( يح هنأ الاريشللا ىركتم تاهبشو ولا ى ةركنم تاي ىكح ودهلالا هراكنا ىف نوءرف مالك كح ى انهت
 1 "هلكسملا) عضاوملا هذه ىفىلاعت هللا ل. هناك كذا قيال ب اوذأن هن رقاق لاؤسلاتدرو ايها

 سا االوءاذي اريغ نم هنع با رلباو لاما مدلك عاما ءلظوبسم نقاتل .الاثلد (ةثلاثلا
 ْ ةمكلا كير ل سلا عدا هلوق ىف هلوسر ىلا عت هنا عأ اكو انههنوءرشب مال_سلا هملع ىءوم ل#_ةفاك 0

 (ةعبارلاهلثسسملا) هنا مالكم هس ىت راف كلراصتسا نيكرششملا نم دحأ ناو لاهو ةندسلسا ةظءؤملاو ||
 : اردو ايكتر اكمال ارهظي ناكمن ل افراع ناكدنا ل.ةذىل عت هقئان افران ناكله وعرف نا ىف سانلا فات ْ ١

 ضرالاو تاوءدلارالاءالؤه لزناام تلعد ا هلوق (اهدحأ) هسوأ ةس هيلعاوضت>اواناتموادوزو 0 ْ

 املاع ناكتوعر ةناىلعكاذلدأ ثوءرف عم مالسلا اع ىموس نماءاطخ كا ذناكتلعىفءاذلا تدصن ىتغا ُ

 هلكت زج لالاوالقاعناك هنا ( اهننانثوإ ا ولعو انظمه سفنأ اهتنشمتساو اماو دحو ىلاعت هلوقاذكو كلذ |||

 نااعلا نازهو ردم ىلارةتفا كل ذك ن اكن م لكو مدعل ا دعب دو هنا ةرورضااء- ءدقالقاع ناكر ءلكو
 : 'يثلك طعا ىذا! ايران ميه مالا هماع ىموم لوق(اهئاانو) ربدملا دوب وب للعلا نامزل ب نابرورمشنلا ْ

 تناكدق له! هذه نوك:نأو دب الف ةمواع لله ةفرعملا فصو ىضَتق:ىذلاةلكو ىده مث هقاخ
 1 كلدن نوع>رالائبلا مهنا ا 0 هلة.واعم

 طيقاازو اي )نوعرف كلمنا (اهسماغو) داعم نيركتما وناكم تاذلا ًاديملابنيلاعاوناكم وناكممما ىلع لدن

 مهنيملاظلا موقلا نم تو فنعال بيعش هل لاف نب دمىلا مال لاب نوم نزف للا

 دولا ياس نوما تتاط ع 00 0سلا اش ل

١ 

 #ج  0

 دوجولا لصاب هفارتعا ىلع اذاس لدحلان دوجولا ف ىدوم عزان وهتعشولار ١
 ذه قااخ هناهسفن ىف دة«: نأزوكال لقاعلان ا ىلءاوةفتاو هيرب الها ناكمنا لاق نم ساننلا نمو ١

 ارب دل لور هسوعو د رعالس هناله سفن قلاش هناورمقلاو رمعشلاو نيضرالاو تاوهلا !آ

 ' ىلاعت هلل اداه ب ةمفنك ىفاو قلتش اواوا اةلاخال واهلا دجومسدل هناناكرو رض العلا ل صحف هلبقةدوجوم

 :مناكدنالم_:هعو ةمحوملا "نلءلابالث اك امةسلف ناك هنا ل متع والصأرثؤ الانف اناره د ناكها لعتستلا

 م ار ١١١



 *ع ع ل

 أ وقوا م دو هلودبهرذع مخ د هدهلا ناك اذهو ىوقالا وهام همالك معن او دب الفا رك 0

 | ىطيتأوأ هلوقب مشو انباع طرفين اهاوةب ىدومأ دبانه هاذ كس» هللا نود نم سمن نو دعي
 افاختال لاق هلوقامأ مالسلا امهملع نوراهو ىءوم قحىف هطارفا نم مظعا ىلا هت هللا قح ىفدئابغاط نامل
 | موهفااوه كلذ نال نامغطلاو طارفالا نمايكبلق ىف ضرع افاتالدارملاف ىرا وعم امكستم ا
 أرنا ةوقاما ةركسل ا ةضراسعمو تانآ الاب ذكملا نمالوّدرلا نم امهتمودل ىلاعت هنا كلذ نيمب مالكلان م

 ُ هلوقب كلذ دك اوءاعدلا هو ىلع كم هللا لاةد هحولا اذه ىلءو ظةلاو ةسارخلان ءةران ءءوهأ أكعم

 أنيمف نيبقل_هيامق هس ركتاماو هلام اهلك ليالن أ زوعاظفاحو هلا رصانوريغلا عم ن وكب , نمناف ىراو عم-أ

 أهلوق لافغلا لام فول اةلازاىفةياهنلاوه كلذو امهلانبام عسجيف ةرملاو اق امهعسدلا لات هس

 |اينم ممسيال نانا. ذل طرغي ىعملاو ىتطبن أو انباع طرشي ناهلوقل الن اةمنوك, نأ لمت< ى رأو عمأ
 دكرتا الذ هلاعف أ ى راو كم عاتسالا ءرضساف كعم هم الكم مسأ اكعم ىن اىلاعت هللا لاف انتي ناب طب نأوأ
 ا زن تتسؤرسنو ابتلاع نوكأ طل دنا: الاهذهنا لعاو هناهركت :اماك لوف قس

 1 هنا غلصالا فالخوهو ارركست كلذ ناكلإلءلا ىلع ل دول ىراو عمسأ هلوقف معلا ىلع ل داركع م ىئنا هلو نال

 أى ١ هاب 1 نم كيرعأ للوالا هر ىف لاق ىلا ءتو هناص سس هنالءاستاف لاسقف فءاكنلا كِل ذداعا هناك

 ٠ لان ةعبارلافو نوعرف ىلا هذا لاق ةدلاثلاقو واو تأ سه ذاةئاثلافونوعرفىلا بهذا

 و ام-هسفأ ةعدارلا را هذه ىقوانماال وق هلالوقي نان ةمئاثلا 0 ولا
 ظ ق | هياللالو دل ةوا(هدح )وجو ماني ريئارسا 7 قئاسم مر اف كيزالوسزاناالوقن نأ

 >2 هلا) عوبتملا كالا ىل_ءمظعي كلذو ام_ممعاطل همازتلاو امسهبلاهدامقنا (لوالاثعبلا) ثاححا
 | هقول ادم ناكح الكلم ىلع صقننلا لاخداه_فلمئارسا يانعملسرأف هلوق .(ىناشلا
 || ةب أب كانت دقهلوق ( عبارلا ثصلا) ممم ذعتالو هلوق (ثااشلا ثحلا) هريغوأءاشب نم لاسم الا نم هدي رب
 5 ]| ظلغتلا نم كدب الف بام رهظاذا نا نالا نالانلق اناث ظلغت اوال !ر1نيملتلا ىف دئافا اهب هر نم
 | لبئارس ' اراد لسرأندن انلانْمِس دة كيرالوسرانا الوقءنأ بحاولا نمناكح سلأ ل قناف

 ظ 1 هنمرخ أ نم ىلوأ اذه لب اناق هنعءريخ أت نم ىلو أ لاس رلا اعد امان ورةءزم ار كس ذنال مم. ذعتالو
 ١ لاؤسهمفف كير نمت ايدل انج دقدل رقامأةزمشلابعومجلا كلذ ىلعاول دنس من ىواعدلا عومجت اوركذ منال

 || تانآ انآثالث ىلع لد, كل ذو نا انام كلوخأو تنأ بهذالاه د .لاواصعلا امهو نيتي آ ءاطعأ ىلاعت هناوهو
 || ةراشالاه ب ..الا نعم ناب لاغقل باج عهلبافيكف ةدحاو تناك اها ىلع لدياذهوذي اندلاذ مح انهه لاهو

 | ابجوأةدح او: لل :نوكح. نأز و م هللاد:عنم ناد ل انك دق لاه هن*اكت ام الا سذح ىلا
 شيلا ا ابيل ىلا هتف !لرغ نموه مهضءب لاسةف ىدهل | عستا نم ىلع مال ساو هلوقامأو ريك
 3 أ دقفرتدنعمدت ىلاعت هنا مالكل ب نورخآ لاهو ىدهلا عسا نم ىلع مالسلاو هلالوقو كب رال اقوا
 ا ل | ةمالسلابق دصو نمآن ناادهلبق سومو يدهلا مد) نم ىلع مالسلاوكالددمب فوقف كير نر + , الانم

 | | ىععانهه ىلعو ماللاو ةع اضرو عاضر لامتءاك ةمالسلا ىععمالسااو ة ةرخ . الاواسندلا تان وقع نمل

 ل !ملعف ءاسا نمو هسفنلفاسل اص لع نم ىلا عت لاهو مهيلع نعم ىلعرادلاءوس مهل ةنعللا مهل لافي دحاو
 || نم ىلع باذعلان اانملا ىوأدقان !هلوقامأ اهلف متأسان او مكسفنال ٌمنسحأ منن ارخآعضوم ىفو
 1| ماللاوفلالا نال كلذو موديال نموملا ب اقع نا ىلءلئالدلا ىوقأ نم هب الاهذه نا ملءاف ىلونو بذك
 || بدكنمفسنملا اذهراصغا ىضتق نب ريِدَعَملا ىلعو ةهام لا دف“ وأ ارغتسالا دمفت ب اذعلا هلوقىف

 هناب عطقلا ىضتي ذب الاهذ_هرهاظ والصأ س حلا اذه لص النا ىلوتملابذكملارمغىف بج ونىوو
 نال ماودلا ىنن ىف هل_هأ ىلع قبين | بح وفتاهوالا ضءدىف هن لمعلا كرنب نيام وا نم اد أ بقاعبال

 [| عم نسحي لاذلف ب اقعال هن"اكب اةعل اكل ذر اص ةيهانتمريغةّدم ةمالسلا هدعد لصحا ذا ىهاننملا باَمعلا



 ا

 |١ ندالا ونيعلا اذكو ىلا ةزقانهف عدو أو صاخ ستكر لعل رلانانوذ الا: و * ان عار اديشن 1

 تادانغاو ناسنالاوهودحاو عومتاهطاترا نم ل.هحي هوجو ىلغ ضع بلان ضءيلا طبر م مءاضعالاعسجتو 7

 بيكرتلا ءاةفصلا كِل ماج ال هذه نم مسح - لك فاصتا نال كاع نالوا تاك

 نعدكفنمت وملا دعب ماج الا كده اشنانال لطانلوالاو ارك اموأ جاو نوكينااماةيادهلا وة او

 ءاز؟ الوز اننالارج حرت كلذ رد عن نشا ةلالإ ااوز اح كلذ نا ىلع ل دذ ىوقلاو ب.كارتلا كلت |[

 دعب هن الن است الا ن نعنايث اننا صالاو دساملاو ملاصملا ن نء ه.نامبالعو هملعةردق ىدتسي كلذ لعفنالا|

 ءاضعالاا عف اشم ن نم فر عبالي رششتلا بكن ءديدشلا ثدبلا دعو ةدحاو ةرعشومغن عزتي لةعلاك |

 زو< الدوح وااذلذ ورخآ ادودوماهدترتواسهرمب د2! وملان وكي نأ بالف لاقل ردقلا الا اهطاضمو ا
 نوكت نأو دالة ريو ١ كلم :مسخلا كلذ صاستخاف د مسلط | فديو اسنم ماسسج الا نال امسح

 |ىلاةحاملا هلل سل ءاهشنالا نمو دان ن لاح لس تاور وز( قارا ازيئاس ناك
 لؤالاو رامتخالابوأتاذاانوكي دنا امارث وما كاذريث أنمث ىام-جالو م سدلرب دسمو رثؤءدو

 ةروملاناهضعب صتخ الذ ةيؤسملا فاي واسستم ماس سحال ا هل هو لثم نعال -ةمزيعال بصوملا نال | - ١

 ريد ااورثؤملا نا تدثف ةهسن اوما اءاهضعن و همن اناا اهضعبو هب ريصتعلا ةروصلاب اهذعنو ةكخافاا| َ

 ىنامسجالو مسسمب سدل ىذلا ريدملا اذه نا ماملاع شا ذأالا ةهلالاعفالا ءذهّثم هنكمالرداقلاود ذات | 1

 اذاو لا موهو ىلءطستلا مزادورخرب دم ىل ار ةدفالالاو هتافص ىفو هناذ ىف دوحولا ب حاو نوكدنأو ديالا

 نأ بو ضعدلا نود تاما | ضع. صصخ» الهي اذ بوح اولاو «ةمااعو هير داه ىف دوجولا ٍبحاو ناك

 كة ىتا!ةفالدلا هذ مب رهظنارو دقم نوكينأ دام لك مارد ار عا نوكي نأ حصام لكبالاعت 8
 دوجولا ب اوودو ىنا مسج الو مسح سدلرب دم ىلا لاهل ا دادس ا اهرب رقت ىلع هبنو مالا اهملع ىدوم ماهم

 (هنماثلا "هلٌّءملا) ىل اعتو هنامعس هلا وه كل ذو تاورو دقملا لك ىلءر داق تامواعملا لك ماع هناغص فو هي 18 ظ

 لصالا هنالمالسلا <. اع ىءؤموشو امه د ىلاءادنلا حو ميرنخ وتبي لل ا ٠

 داياف مالا هيلع يومن ابل ىلا ةيرئا لعب هئدلتناكنوءرفنالام اوهعبانو يرفع ا ْ ا

 ريخانا مأ هلوق هيلع ل ديو مالسلا هلع ىمومناسل ىف ىتلاةنرلاو هت> اصف نم فرعام هم نود هقاطنتسا |

 ناهدو ىده من هقلخ ئث * لك ىطع أ ىذلا هلوق ىف( ةعساتلا ل ( نييداك الو نهم وه ىذلا ادهنم | 8

 نوكينأ(امهنانو) هينوةفنريو هملانو- امك :لكهقاخ ىطعا ىأرمخأتلاو يدقتلا (امهدحأ)

 ( قداطد ىذلا لكشلائث 4 اع ا هنأ_ حس ناك ةعهنملل ةقياطملاةروصلاو لك ا قالا نمدارملا '

 |١ هباطعا نم دنع لها هقلخ رش لكن مخ ا وهلا فاضملاوافاشمللةفص تان رتو هن

 ْ (اهدح أ )اهوج هلق مالكا اذه طابت نأ ءافىوالا نورقلا باغ لاق لات لوتاعأو ماعاد

 : اذهىف دما تابثاناكحص نا نوعرفلاق داعملاوأ دملارهأ نوع رف لعرّرقا.1مالساا هيلع ىءومنا

 : ةلالدلاب ل ددسا|ل مالسلا هملع ىموم ناكف وكسر تو هوتنثاام ىلوالا نور قتل الانا ةروهطظلا نم ذالا 1|

 ثرك دام ىلءةلالدإا هذه ةروق ىف هال ناكن اهلوقبةلالدلا كلتىف نوعرفحدق عئاصلا تابثا ىلع ةعطاسقلا | 1

 ْ هيلعىءومنا (اهيناند) دملَعَمل ارح ا ضراعف ا نياغا وكيل نأ ةيضامةدرقلا لهأ لعبجو ْ

 : | ع لن راودبالا نم ىلءباذسعلا ناانملا ىو أدقاناهلوق ىفالو أ باذعلا دده مالسلا | ا

 ىدوماياكيد نخل نام نوعر :نارهظالاوهو (اهثلانو ( اوبدعام مما متيذك اهناف لوالانورقلا |

 ءون لكى طغاىذاااًنير لاقذ بوأطملا اذه ىلعار هاناتا هربوا رهاظالادمالسلا هسبلعىمومركذف ]| /

 ظ اد وعر قد رطد [بفو هقدص سابنلل رهظ.ف ةل ا كإةريرقت ىف دي نينانوعرف فافنىدهمت | |
| , 

 مالسلا هلع ىموم تفتلي لف ىلوالا نورقلا لاداق لاقت تاناكس لاي ل غشينأو مالكا !كلذ نع هسفرمصن ٌْ

ٌ 



 جست جسما باتا صحو دع صصص تتاح نكن 0 يح اال دي مهن ِئ25225559922-9

 | ا ْ نيج ا دوف هيغل 2 ول هز امأوة وسل راما نمداكن١ل..نعبو بكساوكاةدبع |
 ا 8 ىف هذع ىكح هناك هنا (ةسماملا ةلدسملا) هريغةعاطب لاغت_الا مدعو هلدانقنالاو هتعاط |(

 نعوهو نعانهه»لا اولا نيملاسعلا براموءا رعشلاةر وسيف لاق و ىءوماامكححج»ر نك لاه هناةروسلا

 ل لاقينأ ب درقالاو ةدد-او ةعقاولا ونافل: 2 نالاؤساءهو ةمهاملا نع وهوامعءا رعشلاةروس فو ةيفدكلا

 ةلالدلا ىم وم ماه أ الذاكر ند لاذ برلاو هللاانا ىف ل وقب ناك هنالام لاؤس ىل_ام دة مناك هلاؤس
 وهويناشلا ماسلا ىلا لدع هي الو هروهطظل ماقملا اذ_هىفهمواقينأ هنكءال هنا فرعو دوجولا ىلع
 ||| هروهطتةباغب هلعأ ماقملا اذهىف ةعزانملا رت هنال هتلاءاملاعناكمنا ىلع هين امماضيأ اذهو ةهامملا بلط
 || نفلامامنا (ةسداسلاهلثسسملا) رمش لصاحر يغ ىلا عت هللا ةيهاسج اهلا نال بعصلا ماسقملا ف عرمشو
 رك دف نينس 'لرع نمادبف تئبلوا دماواتمف كير لأ هلوق ىفابر «سفن تن أ ةنالاكسهلا نك لد مواكب ر

 و اع ميهاربا نالذورم مالكي هيبش مالكسا ادهورخآابر حم دترلذ كيران هل لاق هناكىدعتل |لمدس ىلع كلذ

 هرك ذىتااةنامالاوءامحالا نكي لو تءماو ىحا انا هلذورغ لافت تءعو كي ىذلا ىر لاقامل مالسنلا

 ذىلاععت هنن مولر ىم ومىدااملائيهاذكم ظفنلا ىفالاذ ور امهب هضراعئذلا امهمالسلا هيلع ميهاربا

 | است روحا ىتااةسيوبرلا نامول_همو كبر ىنال برلاانا اهدا ضو مالكلا اذ هنوعرذ

 ومنا ما ماين االكلا) اظذالاىفال اهتم كر راشمال هلاو ىدملا ف ةببويرلا هذهريغ ىلانعتو
 ىده هتان وب لكىطع ىذا! امر هلوقوهو تافولخت !لاوحأب عناصلا تايثا ىلعل دتسا مالسلا
 1 |مبسسهلوق ىف ل_سو هيلع هنا ىلص دم ىلاعت هن ااهركذ ىت ّجا!ىهةلالدلا

 ناو نيد_يوهف ىتلخ ىذلا نيلاعلا برالاىلو دعمناف مالبلا هنلع م هاربا لافو ىدهفردقتىنذلاو

 .فكلذرب رقت أم_سو مالسا هيلع مم هاربا لئالد لع لودي رومالارثك أ فم ال_سلا هلع ىموم

 .ةءادملاو ناداالا وبلاوقلا برك ل ار «نآهمشهنالعاو ىلاهتهللاءاشناءارعشاا
 1| لعامة قم نامل نزكي ربدقاا اذهىلعو ماسحالا كا :ىفدك راو دكردملاىولا عادبا نغةرانمع

 1 0 يشل ذوو تا حدد سعب تدل توسل“ كلذاوةادهلا

 |مدةم قاما نا رهف رخآاقاخ مان نا مث لاه نأ ىلا نيط نم ةلالس نم ناسنالاانةلْح دقلو لاقتو ىوقلا عادبا

 ]| رك ذنلوهل ل -اسالر دع ىف عورش دبا دهلاو لذا ىف ىلاعت هللا ةمكح ٍبئاسع نا ىف عورمشلا و هبا دهلا ىلع
 ّ ةثءايسشالا شأو دعاص ف يفللاو طباه لئلا لوب ىسطلا نا (اهدحأ) ماهفالا ىلا رق هلم هنم

 ظ : "ضرالاو تانرصنعلا ىلعاراسنلا نوكستنأ بو كاذلفءاوهل م رانلاةفخاهتشأوءاملام صضدرالا
 || سيأ ام_هورعشلاو مظعلا هنمءامشالا ىلعا لمذ ناسنالا ةَقاح ىف بدترتلا نهيان اسال التم
 || ةلزتجوه ىذلا سفنلا هددت لءجوء املا ةلزئعوه ىذلا غامدلا حت لعج مث ضرالا ةلْرنج امسهو ندملا ىفام
 || ىلعالا ندبلا نم ضرال !ناكم لع ءفراذلا ةلزنع ىه ىتلا بلقلا يف ىتل هيزيرغلاةرارخاهتحن لعجوءاوهلا
 ْ ةعببطلاو انما يا ميك ارداقل يبد كلذ نا فرع. لفسالا ندبلا نمرانلا ناكم لجو

 ظ ١ |ضوعبلاو قيلالا اوحأ بئاع و ةسدسملا توبا بكرتىف للا بتاع ىلا ترظناذا كنا( اهينانو 0
 اال هنا(اهثلانأق) تامواعملا عميمج ملاعرب دم ماسهل اال نكمال كلذ نات فرعل اهسفنأ ملاصم ىلا هئادستها ىف
 ا |ىلام عاد همثحوكنملاو سوبا او بورمشملاو موعطملا نم م-هماوق هبا قذ الدنا ىلع منأ ىذلاوه ىلاعت

 ” تانارلاو ةيفدالاهربك ردراصلان 1 ”اللاو لابحلا نمديد#طا نوبت واسم عافتنالا ةبفبك

 لك قل ىذلا اوههناصس هلا تدثف ةمعطالا ن اذان ور ذتسف ةفلتخلا ءامشالان ب نوغمديو ةعفانلا

 |ماعلبناسنالابصتخريغاذ هو اهي عافتنالا يفك ىلا نواصو تبان مبىتلا لوقعلا مس هاطعأ م ءايشالا

 ' ظ | ىدهو لسانتلا موديلا هاءاده م ةقانريعيلاو ةراحراجلاو ةناسناناسنال اىل طعافت انا وبملاعسجف
 | ببك رت ىلعدبلا قا هناف ا اضعاف لصاحوه لب تان ازييطاب نتتعربخ دهب ببال
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 هانا كلذ هدامع رش اعم نغانبرحاخ ا ذكو ادكمكل لع ىذلا فدل وي كاك مالسلا هلع بوم 0
 ممالسلا هبلع ىموم مالك تءامءانمسلا نمل نار اوقدتعنا(اهن وى تاس نءاجاوزأ ةثار لأي 3

 لاح الا اذه ىلع لدي مث هءانح رخاقهلوةب لرتالا مالكل اءالضتم هسفن 5 ةقصنع ىلاعت هتلاربخأ كل ذدعب ١

 عاطملا ملكا ظفل ىلا ةسغلا اهنل نمهمف لقت فانشكلا بحاص لاف (اهئاان'و) مكماعن ا اوعرا داولك هلوقأ||
 0 نمل انت ىذلا اودو ىلانعت هل اوق هل مو م ىحال ةغاتخلا ءاشالا داقنت عاطم ىلاعتو هناصس هنايناذيإلا

 قلخ نمأا_ماولآ !ةات تارك هبائجرشاقء امءاصسل | نمل رن هللانأرت لأ و *لكتابت هبانحرخافءام |||

 نألاما انرخاف هلوق نا لعاو دنع تاذ ئئادح هاني افعلمءاعسأ نم هيكل لزنأو ضرالاوتاوعسلا ظ

 اوعراواواك كلذ دعب هلوق نال لطاب لوتالاو ىلاسعت هللا مالك موأ مالسسأ | هيلع ىموم مالكم نكي

 ًااضيآو مالسلا هملع ىس وعقملبال كدت اهو انقلش ام ىهغلا ىلوالتانأ ال كلذ ىف نا مك
 ءابملا فرص مالسلا هيلع ىءوم ةردقىفامرثك !نال ى-وعوليال شتا نماجاوزأ هبانسرتاف وقف | ٠
 تف مالسلا هيلع ىموم نم سيلف اهغن ايطوامناولا ف المخ !ىلعتابنلا حارخاامأو ىذارالا 3 ا

 ىتسنابننماجاوزأ هبانجرخاف هلوق نهاد اهنلا مالك لاش.نأزوالو ىلا هللا م الكاذ نا

 قيل مالسلا هيلع ىبموم مالك هلبقام لعجو ىلاعتدهقاا مالك اذه لعجز زودعالف هلبق اهب قلعت. ءافلاا نال
 هلوق نم ىلا عت هللا مالكي دن ا مث نع الو ير“ لال هلوق دنع "2 مالسلا هملع ىموم مالكرا لاسقي نأالا ظ

 ْ ' ادممربخ ىذلان رتنادهسسرالا كل لبس ىلا وو ريدم 4 0 ْ

 ْ أ هلاصس هنأ ىلع ل ديدن الار هاط(ةئاشلاهلكملا) 0

 0 نم م ىف حدةيال هتويثر يدق ذهورنأ همفءامال نوكشءامللا لانا ةطساوب ضرالا نمتابتلاضامنا |

 نم نِمَدَمْم ا نكسحلا عابطلاو صا وذا هَدهاه طع ىذا اوه ىلاسءتو هتاصسس هنالمال_سالال ا

 ْ تءمافانصأ ىأااوز أىلاعتهلوق وق (ةئلانلا هلع ملا) بلا هب ةريثأتال نولو ةيو هنوركش نيملكتلا
 : نأزو< و ىَذ صو ضير كت د* ءس عج حاوزالل ةفص ىث ضعن عم اهضعن هن ةهنوربقم ةحود نماسمجال كإ ذب 1

 ٍ ىشاسا قعب عجل او دحاولا هم يوتساف تننلاب ىب مما ت بالا هن ى رد صم امالاو تانلل ة قص نوكد 0

 . وهن مكماعنأ .اوعراواولك اوقامأ عابنل لصا ذسيو ساشا لمياه شعب عب .املاو معطلاو عفنلا ةفاسخم

 || اهضعبا اواك اتنأن يصبماهب عافتتالا ف نيئذ 1تانلا فانصأ انج 1 وايد رخأ ىفريمضلا نم لاح

 ١ لطايل اي مكمل مكلاومأ اولك ًانالوماو# ةكومذ عقانملاءوجورئاساولك هلوق نعضت دقو اهضع» اوملغتو | 1

 ْ معلا هذه نمتركدامف ىأ كاذ فنا ةحابارهأ اواكهلوقوا 4 طظ ىتاتملا لاومأ تواك أينيذلانا هلوقو 0

 | نوك.نأز وح ىسبلا ىمراسغلا ىل_عوبأ لاه لمعلا سهل اولوّةعلا ىاىبنلا ىوذا تالالدلىاتاناال
 نيبءامسلاو ضرالا عفانمزكذام هناصس هنأ لعاف انقل اهتم لوقام امج نوكي نآزوبيو ىد هلاك ار دسم ظ

 || نالاؤسه سنو مك انقل اهتم لاككف رجالا عف انمىلا لئاسو اهو كل ةيولطم ىه لب اسم اذا ةيواطمربغ اب
 "ا رئانس ىف كِل ةنيوام ىلع ةفطن نم ان ةلخ ىلاعتو هناصسس هنا عم مك انقلش اهنمدل وت ىنعمام(لوالالاوسلا ) !ٍ

 لثك لاهم ىلع رثلا نم مالا هملع مدآوه داثلصأ قا[ هنا(لزالا) نيهجو نمبا ومطلاوتان'الا ||
 ]| امهو ثمطلامدو ةفطنلا نموها انا ال اداب نا ( ىنا.لا)انبلع كلذ قلط أ مرجال بارتنم هقلخ مدآ ||

 نمثد_<امتاتاسم مااوتابنلا ىلا تن: ىناولاو قابنوأ ىناوسحاما ءاذغلاو ةيدغالاب نءهتاداو

 أ ”ركذ(ثلاشلاو)ةفطتلا نمنيق وامان ك ىفاسال كلذو اهنمان قاس ىلاعت هنأ مق ب با رتلاوءاملا حبازتما

 لسجالا بتدكمن أ ماحرالا كلم سعأب هللاداد وع. نيأرب_ت ماحرالا 1 وصيىذلاوهىلاعت وقف |

 ْ محرلا فاهلش دي ةقاطتلا قاع ورتموةفعتا لحما رحمن أن هلاوانمة ندي تل! ضرالاوقزرلاو ظ

 ْ ءانأب نيماكتملا لو ةرجاظونئشلا نماهوا خم نوكي دق ولا نأ قءل دنت الارهاط (ىناشلا لاؤدلا) |

 ا ْ ىدلاهعصس تاداوتاذلان :.ءلوالا* (ىدلا ةمصةلازا*ىثلان م نئشلا نا نمدارملا ناكتا باوطساو أ

 ْ أ
 هموم جس ع 90 - --- نسيب بيع 3 وو كك نعال م ل جلا 1

 0 ْ 7 اكن



 تيس سسس1ا اف ميسي ام سا اسس

 | ئ 7 الكريقتىلاداع اهب لغةشاالفمهلا وخأب ىذرغ قلع الو باك ىبر دنع اهاع لاه لب تدخلا كلذ ىلا |

 ]| اينمكل كلوا دهم ضرالاا كسلا لعج ىذلا لاسقف ةئادحولا ىلع ةرهاسبلا لئالدلا دارباو لالا ظ

 | اهلعالوقىفاوفلتخا (قوالاءلئملا) لئاسمانهه ممظنلاا ده ص ىفدةعملاوه هجولا اذا هوا.
 ُ هللال_ءناوه قو باّكلا فنوكي فيك رلا دنع نوكم ىذلا ل علا ناف بام حس ىف رد:

 || هفاورك ذف لوقءمريغ لاذ باَكَف ل ماسئ ثلا ةنصنوكتنأ امأف هب ةمئاهىْمل اةفصو هتفص ىلاعت
 ا روظظي هن بنك امنوكسحل .دنء بانك ماكحالا كا: ترثأ هلاصتسلاءاثعم ( لوتالا ) نيسوجو
 لفغلاوو وسلا نع هزم تامولهملا لكي لاع ىلا عت هنا ىل_ءلال دّتسالا ىف مهل ةدانز كل :نوكمف :كئالمال

 ظ .ناكنا واذ_هو باكل كل ذ ىلا لعلا كلذ ىف ىلاعتو هناحيس هج اسح ا مهوب ٍباَّمكىف هلوق لود نأ لئاسغاو

 | عمرك ذ نسحب فيكفرئاكللا سال مالا لو أ ىف همهول هنا نم لقال هك لو ةلاحمال ناو روع
 | 39 ىفتامول_هملا الئ ءاقبنأب كاذ روس فتن ا (ىناثلا هجولا) ةوعدلاتقو ف نوعرف لمه دناعم

 | | اةرارسا نايلوقلا دسك ًاتمالكلا اذ هنم ضرغلا نوكمت بانكحلا ىف بونكمملا ٠ ةبكه ناهس
 | |١ ى- الو فر لشبال كاذ دعب ةلوةب دك مريسفتلا اذنهو هلع نعاهتمئذ لوزيال ثء< ىلاعت هلت ةمول هم
 هذبالىأدحاو نيظنللا ىنعممهضعب لاف ى-تءالو ىر لذدال ةوقىفاوفلشخا (ةيئاشاا لئلا

 ردو (اهدسأ) اهوجواورك ذئامهنب قرفلا ىلءنورثك الا ودها لوقاذهو هملع ىنذكالو؛ئث هملع
 َ هنوك ىلاةراشال والا طفالاف هن ل كلذ نم لعامو !همفوعمو ءاسشالا نع ىللضيال لافتلا هلاقام ن حالا

 [اىلا ةراثاوهودا الادبأ لعلا كلذءاسقب ىلع ل_ءاد ىذ.الو هلوقوهر فاشاا ظفالاو تامولعملا لكباملاعأ]]
 0 1 طال نسحلا لاق (اهئلاثو) همقام ىلشرالو بر باكا كلذ ئطحال لئاقء لاه (اهناثو) ريغتلا ىفن أ

 || بيغيالوئ أ نءبسغيال ئمملاوةيوبغلا لالشلا لص اور عوبأ لا (اهعبارو) ءاستبالو ثعبلا تقو
 ١ [| هفرعاذاواباوص هنوك ب اوصل اريسغىف دقة عيفريبدتلا ىف ئطامالرب رحنبالاق ( اهسماخو) ءىشهنع

 ١ كير نه لاهوهلالا نع هل اس امل هلا (ةئلاثلاةلئسملا) لوالاوهقيقحلاو ةيراغتمهوجولاذهو ءانإل

 | نع ةأسافو نعم نس أوز ابعت ان ناو اوهام باح لال ددسالا لد سام ل3 ناكو ىموما
 | ىءومناأ-عاو بودغلا ملاعىلا هلكو رب كلذ ىف هناي لور امخ الا ءلسسا-م كلذ ناكو ىلوالانورقل انأ

 ظ ظ تاناو.1ارئاسونانالا نم تاهوالا عسمب لو اننت”ةماعةلال د ىهوىلوالا ةلال دل ارك ذا مال_ل ا هملع

 . || ضرالا مكل لعج ئذل اىلاعت فوق (اهلوتا) ةثالث ىهو ةصاخ لئالد كلذ دعب ركذ تاداهلياو تابنلا عاونأو
 ||| امهيتاداهماورقنوقاملاو ادهم فرخزلا فو انهه ةفوكلا لهأ أرق (لوالا ثعلا) ثاحيا ه.فو ادهم

 0 سرفلاكممحلاداهملاو مسالادهملا هريسغ لاهو لعفلا مسا دهملاو مسا وهواداهمهراّدخاىذلا ةدمدع وبأ لاه

 0 | اشارف هلأطو اذا دهل نار دصءام_ه ل ضف لاهو لعف شرغلاو سا شارفلا نانةدربعوبأ باحا شارغااو
 1 عوف رم ل_عجىذلافاشكلا يحاص لاق (فاثلاثدل الاهم رفواش رت سرةواداؤمواده دوم لاقي

 ]| مزحلاب < هناملعاو هز ايو هن اظم نما ذدو حدملا ىلعب و ه:مو أ ىبرلة فم هنالو آف و ذأ دة .مريش هنال

 ١ ناكولو مال_سلا هماغ سس .وم مالكن مهن رك مل نيمقاما | نيهسولا ىلع ءاناسولذا فر د ادع اربخ هنو

 1 ثلا ) ىل ةهللاءاشن ا هناس ىأمسام ىلع ب تان ن ماجاوزا هانج وخاف هلو5 بيد ماقنلا دسفل كلدك

 ظ مايقلاو دوعقلاب الع مهريغو دامعلا ف يصب ث مح اهلعج ىلاعت هنأ ادهم ضرالا نوكنض دارملا(ثلاسشلا
 | لعج ىذلاىلابعتهلوقريسفتىف ةرقبلا ةروس ىف ىصق2 م هانركذ دقو عفاذملا هوجو عسجبو ةعارزلاو مونل او
 | نم كاف اشكل بح اس لاه المس اهينمكل كامو ىلاعت وق .(اهيناثو) ءانبءاعسلاو اش ارق ضرالا كل
 | ةيدوالاو لاجل نيباهطسوو اليسا يق مكل لس ىأ نيمرجما بواقىف ءانكلس كل ذكر ةسىف مككلسام هلوق
 1| اجاوزا هيانج خاف هاوقامأ ةر قبلا ةروىفّرمدق هيف مالكلاو ءامءامسلا نم لزنأو هلوق (اهئل اثد ) ىراربلاو
 مالكمامت نماذهن وكينأ (اف دحأ) وجو هيقانج زخاف هلوق (ىلوالا "لمس !) لئاسم همفف ىتتاسبن ن٠ |

 ىءبر#



 قال .

 | قياطيال كلذو بصتلا. ةئيزلا مولر قنسحلا نا كلذدكؤ ياممو كلذيامهفصو مهيالف ناكملاو نامزلا اما ]|
 اناكم هفلخغ ال دعومناكم لعجاربدقلاو لغعللا ىناثلا لوعفملاوه هنالإناكمبضنامناو نامزلاو ناكملا || |“
 ناتغلامهوا هرسكب نوقالاو نيسلا مضب ىوس صاع اوةزجو مصاعأر ةةنالءاف ىوسالوفامأ ىوس ||| |"

 اناكم لسع ونأ لاه (اهدأ )اه وجو ءانعم فاورك ذو نونمرتغوان و: ماضيأ ىرقو ىوطو ىوط لثم ||| 7
 دب زنبالاه (اهتاناو) امن افصتمةداتق لاق دهاجم لوةنءدارملاو»و نيب رفلاىلعهتفاسمىوتسست ||| :

 ةفاسملاةفص لال اريدقتلا ىلع ىوسف ضان الاو عافترالا نم همفامنيعلابهحيالاب وسمى ىوس | ||
 ضافغاالو عافترا همفن وكن الانوم_تماعضوما وءلطم_مأدودةااوناكملاةةصريدقتلا
١ 
 لاق (اهءعبارو) هيءاضرلا فاشلاح ىوم_بياناكم (اهتاانو) ى روفبام لك نب رضاك سا لك د 2

 سانا يشع نأو ةمزلا موو كدعوم لاك) ىلاعتهلوق "الا همف نمش ىذلا ناكملا اذهىوساناكم
 ]| باذعي مكسح سف ارز كح هقا ىلعاورتف:ال مكليو ىءوم مهل لاق ىأ مه دمك عمل نوعرقا

 ةلئسملا) لئاسمةياالاىف نألعا ( ىومتلا اورسأو مهني مه عا اوعزانتف ىرتفا نم باع
 || نمثوكي نأ لم.<و تقولا نمف نوعر:لوقنمنوكي نأ مدعوم لاق ىلاعت هلوةنأ لمسح (ىف

 | مالسا!ه«بلع ىمومنود عانمجالاب بلاطملا هنالرهظأ لوالاو ىضاقلا لاق مالا هيلع ىنوم !

 || انني لعجافنوعرفلوقاباوجهلا (اهدحأ) هوجولمالسلا هيلع ىسوممالكر مهنا رهظالا ىدنعو |||
 || قيليامنا هلببعتف عقسام ىلع لكلاعالطا ىضَمَعي ةيزلاموينيمعتناوهو (اهتاثثو) ادعومكسو |

 مدعومهلوقنا  (!هئاانثو) سياتلا الا هعم سيل هنأ فرعي ىذا | لطيملابالهكل دانا فرعي ىذلا لاب[! ١
 نوعرذ لا قلد ال كلذو ميظعتل ا ىلع هل<اما مز نوراهو ىسوم ىلا نوعرف نم هانلءبولذ عملا باطش

 هموقو نوعرفىلا مالا هلع ىسمومنمهانلء-ولامًازئاحري-غوهو نانا عجل لقأ نا ىلعوأ اههعم ا م

 || عفراذا حاحزلا لاه بصنلاب ناار قو يملا ضن مهضعب ار قةن زلا مون( ةءئاشلا:هلدسملا) مالكلا ماقتسا ||| :

 | هلوقو ةنزلا مول عقب كدعوم ءانعم فرطلا ىل«فبصن نمو ةنيزلا مدلك دعومتقو نعم او ادّدملاربس ىلعق | ١
 ||| افطع ضفانا هفزوحو اعفرنوك,نأ عضوخ ىصض سانلا رشح مدعوم ءانعم ىصض سان لاريث<ثأو || ١١

 لعن فوفريسسفت ىف علف عسا لتقف اق ىصت سال رت مووةحزلأمكتضوض لال
 رك ذب ثاوملا هقياطب فنك اذ هذ ىوساناكم هفاغ ال دعو ءناكم لع جاريدقتلا نا ادعومك نسوان || ١١

 نيعمناكمىف ةس زا موباوعم تجين أن مموادبالممالاظفل قباطب )ناو ىعمقباطموهالقنامزلا || ١
 مولى نورسةملاركذ (ةثلاشلا هلئلا) ناكملا لعن امزلاركذبف موملا كلذ ىف سانلا عامت جانرومشم
 | لام( اتلاثو )زوري تلا موب لتاقم لا (اهناثد) هسف نون. زتي مسهل دبع مويهنا ماعد ازاهوتجوةلرألا
 || كلذن وعد ممافرشح لافامناوءاروثاعمون ساسعنب الاف (اهءدارو) مهل قوس مونريبج نب دمع
 |١ نوعرفا. سانل ار شت نآودي ريءاشااو ءاملا, سانا ارم < نأ ىرقو مهل رشاحريغنممهسفن ان موملا

 || اهب بطاخت ىتلاةداعلا ىلعاما ةسغلا ظفلب هرك ةنوعرفريهذ هضنوكي نآزوحي وموكارشع ند ||
 ْ واعنوكمل موملا كلذ مهدعوأ اما نوءرةارشع مذ لعجو ؟دعومهوتبموقلا بطاخوأ كولا

 [|| ثد._تارثكلل ماعلا عمجم اف داهشالا سور ىلع لطاسلا قوهزورفاكلا تبكو هني, دروهظو ىلا عت هللا هلك

 هلوقب مونلانيسع هنا ىضاقلا لاق ردملاوربولا له عج. ىف عشب ورضحوو دب لك ىف بدق مالا كلذ
 ]| ىأ عدنكع مف نوعرذىلو:ةهلوقامأ ىصض سانلار شي نأو هلوغب انسعمانقو مودل ا نمنيعمت نزلا مون |
 || هشتقرافموهو فارصنالا نعم هناائيهرهاظلاو افارصنا نوكيدقواضارعانوكي دق ىلوتلا نا لعاف |
 ] نء هضارعا يلعتسنو ضرعأ ىأى وف لئاغم لاق عامجاللاو دءاّون ىذلا دعوملا ىلعمالسلا هيلع ىموم |
 | هن درو امرئاسو تالآألا هسف لخدبو كلذا عمت نءرئاسو ةرصسلا هديك ع مف هلوق تت لخدوؤألا ١

 ْ ارحاسنيع.سو نانا اوناكسابع نبا لاه تال“ الا وع ولأ 1 ردسلاب عض ملا تأ دق لد ذأ مةركتلا |
 مضل تل

 ك0 ا ا ال نط مح ل حن حس طمس

 4 "اي ااا < : ماسح نعاكما

 ب ممرويسور وسمو سدس سابا ا
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 و أ رومقلا ىلا ةداعالادا رات اف ةربشالف دمعت اهبف و لاعتهلوقامأ همف ةافانمال هنالز "اج كلذفهسف اثلا
 ال روع يان وسب ردا لكلا فرظواناكمضرالانز

 أ ميغان بالوعد اهدسأ) ةهودسو همغذ ىرخا ةرأث جر هو است ةوقامأ اذ دعب بأ

 أ ضع. فروك ذمازهو جارغالادسب مكسحن متانمطو دارت مكجر اهنمو (اه.نانو) ثعبيلاو ريدا موب

 ا لحجر ةزانحىف لسو هيلعهتنا ىلص هنن لوسر عم انس رخ لاق ءاربلا نعربقلا با دع دارملا(اهةلانو وزدابحالا

 0 00 1 لوقا از اسال دف رانا ع

 | ةران مسه رخأ اهنمو مه دمع ايفو مهتقلش اهتم ا مهتدعو ىف ضرالا ىلا مهتداعا دنع لو ىلاعت هناو

 || اشارفمهلاهل_هجىلاغت هنا ىو ضرالا عفانم تان" الاءذخىف رام نادل نازكللا و ىرخأ

 ||| ىتااتانلا ف انصأ اهبف ترنأو او دار يك اه نو ددرتي كلاسم اهيف مهأ ىوسو اهيلعنوملةثباداهمو

 : ظ || مالسلا هياعلاه مثنمواوناماذام افك ىع مث نوعْرذي هنمىذلا مهلصأ ىهو مهباودفاعو ماوق أ اهنم

 1 ْ انحرم اان ألاف ىلأو بذدكفاهاك انئانآ ءاسنب . دادقاو) ىلاعت هلوق5 ةرب مكب اماق ضرالاباو رب

 ناك متلو نع هفلخالا عومي واننب لاق هلثمرهس كنت انلف ىدومان كل رسب انسضرأ نم

 ّذ تان الايدا راف اوفاتخاو اهلمش داما نايل تالا الان وعر ةىرأ هنا نيب ىلاعت هنا ٍلعا (كرس

 0 هولا ذاخدمحوتلاامأ ةّو.دلالهتامودمحوتلابل_هدتيام ةلدالالك دارأ
 ادهمضرالا ركل لعج ىذااهلوقو ىده منقل: : لكىطعأ ىذل اان 0

 | ةروسفر دامو الا

 أ عسنلات ان الا ىهيذ ةويشلاامأو تاناالاضرالاوتاومسلا بر لاه نيملاعلا اكورد ءارعشلا

 | عدافشلاو لم_ةلاودارطاورخطاورصا !قلفو دملاواصعلا ىهو مالسلا +ملع ىموما_ميهقتا صختلا

 ا . أ مهضواهيقةلالدلا هجودلانصشوأ و اهتصانفر زءهاشيرأ ىن_عمريرقتلا اذه ىلبعو لبحلاقتنو مدلاو
 7 ]|| عم لاعتو هن اسم سقن ىلا تان : الافاضأاغاو تازدعملا هذ » ىهو ةوينلان لصانام ىلع كلذ ل نم

 | اندفنف لاذ هسفنىلاحو رلا_ يت فاضأ م هب هندي ىل_ءاهارجأ هنالمالسا | هسلع ىءوماهلرهظلاَنا
 ”!ءازا اما قامتدقاو مومعلادض اهأك هاوتلمقناف مالدنلا هيلع ليربج نم تاك مغ لانا غمانحور نماهف

 هلع ىنوم ىلب ,ةاوناكيذلا مالسلام_ملعءانبنالا ىلسع اه رهط امان الا "لج نم نالت ان الا عج

 ةلب رقلا دنع صو.هانا فل معت_سدق نكل مومءلل ناكن او لكلا ظفل اق دعنا :اوناكنيذلاو مال_لا
 1 تان ساءددعو هناا ءارأ مالسلا هلع ىمومنا لاقي لك تن راسشاف قوسلاتاخدلاةءاك

 1 بي دكت ىضتقي تازد#ملا ضعي بيذكنت لاقي وأ لكلاننوعرف بذكف مالا مهيلعءاسالا نم هريسغ
 1 ىذاشلا لاق ىلأو بذك هنا هنع ىح ىلاعتو هناصس هنا غ مزلي ىذلا هجولا ىلع كاد ىلامت هنا فب لكما

 |١ بزكح هايهتذىلاعتهتلاّنالو كرتلاو ل_فلا نم نكست نمالاهبفصولال هناو عانتمالاءانالا
 1 ىأسلباالا هلوق ىف ةرقبلاةروسؤَرءلاؤسلا اذهنالعاو صني همفوهام ىلع ردي لولو ىأ ابو
 )| انضرأ نم انس رذتل اندئسأ هلوق ىو نوعرف ةهش ىلا عت هللا ىكح مث كانهروك ذم باوك أ وريكتساو
 ١ وهو |ََْلْن ضَعِم هينوريصي أمم يعماسمىف ىلا هنال كل ذو بسحم ةهبم_ثل هذه بمكرتو ىمؤمان كره
 ىلاعت هللا هلعس كلذاو هياهنلا قنا نالا ىل_عقوشامازه نالكلذوانضرأ نمانح .رذعل انتدحأ هلوق

 ةيشلادزوأ هل ضغبلاةءا_مىفاوراصامل مران د نماوج رخاوأ مكسفنأ اواتقاناهلوقىف لآةالابواسسم

 نوكلرخشلان ءزيع رايغازصملانال- ءانوزهتمالرص“ هرانتّئسام نا ىو مالسلا هماع هنو ةنعاطلا

 انني لع جاف ىلاصت هلوق اما ءإ_ةمرصس كئدت لف لافته حطراعم نكماممر هسلاو تضر اغمرذ عتب امزدملا
 ناكملاهسانوكي نأزوكواردصمنوكي نأ ارو دعوملانا ميتا الو نف هفاخنالا دعو كو

 ىذلاو حبلا مهدعومناهلوةكدعولانامزلا_سانوكينأو نيعجسأ م_هدعوا ْمهِجناوهلوةكدعولا

 فالللاب هفصو حصد ىدااوه دءولا نال هفلخغ الا دعو كن وانس لعجا ىأر دصملا نعمتي الاءذ_هىف ١
 ' ا

 0000 م

 تمس



 غ4
 0 ل كت ا تل

 أ نمللا امو هللا ىد؟امكلذكفالط اكل ذنآتالو ةسخدن :وكن ع نأ را رذغ كلذونآ رّدلا ىلاريغتلاو /
 لقنكةرهشلا ف هءارقل هذ لقنناك املةنا(اهدحأ)ءوجونم مدنا أوساوهذ ةروهشملا:ءارعلا ىف ال

 حدقلا ىلاو رتاوتلا ف حدشلا ىلا ىضغي كلذونآرقلا عسجب ىف دل_هزاجاس الطب انمكحولف ثارقلا عمج ا 1
 ةياصعلا ضعي نءلوقثملا د اولاري_ةعاضراعم هنرورم_ص عنتم | كلذ تيئاذاو لطان هناو نآ لا ل 1

 انانن وكن نأ ر زو ةعال ىلا عت هنفا مالكو يلايعت هللا مالك نييقدلا نيبام ثا ىلسعا عج أن لملانا (اهيتانو)

 ىرابتالان بالام (اهئلاناو) اطاغو انس هذ نا امهنعهللا ىضر شن اعوزنامعنعىلةنامداسف تثفاطلغو |

 عم مهدعن نم مهريغ ىلا هسالصا اوض وفاملانل نممملا ىفاودج وولف ةو دةلاوةمئالا» هةياععلانا
 ديال هنا تبثف ّسفكدقفاوعدتبت الواوعملا مهضع لاى عابتالاىضمهبيغرتوعادشالا 0

 هذهنا ى :وقالا وهو (لوالاهولا) اهوسواو رك دوهم نوب وعلا فلتشاوةروه ثم اةءا ارقلا ريع

 نب ث راهب ىلا اهبسسن برطقو ةناكك ىلا اهبسن جاجزلاو بعك نب ثراهلب غل ىه مهضعب لاهو برعلا :

 هذه ىل_ءءارفلا ه_كن او اضدأ ةعس ر ىئب ضعب ىلا ىو- نب! اهءسنو ةر دع د ضعن ومحو داع

 ' ١ ميقع نارا ىباه ىلا هتعد أن ةةم رض ءانذ نيب امم دوز 53 ||

 نالر تن أر نول. ءالؤه برطق لاقو هفرعأىأ ادن طخ اذهلاه هنادسأ ىب ضد ىحوءاّرغاا لاه |||

 'ء قلهاح ةبض ىذا ىة .لحر لاه نابوف تب رشات

 اناسظا+بشانيرخمو « انانسلاود مط ااهتهفرعأ"
 رخآل اهو ءالؤهت شل لع كا ذءارو امو د شسافلا لا لعتيرذمو ةوقو

 اهاوقس بق ىتئعددشاو 75 اهالعىل_ذنهالعاوراط ش

 رخال اهو
 ناشخلالامدةامهيمأ ه اماذا مان في رصّناك ظ

 ' ثردا ب ضعبل سنوي |
 أب وام رهدإاح رتب نلمد قا سه 5 ةلقصم و ليد“ انعتاك ْ

 ظ اضأ اودشنأو |
 اهامءاعدهملاىناغلردق ع اهانئانأراهانأنا

 براق نعاس ور جنبا لاهو

 ثادملا لئاطداؤفلا بسر .ه ناعشعشب ىكس نأ لاه

 ناكولوافا هدعامن وكي نأ تبن حوتفم ةمنثتلا فرح لبقامنال سبق أالالق ناكن او كلذو*ا ًرذلا لاق مث )

 فخ أ ىع ىتاافللالا ىلا ار ارف كل ذ نواعفن مهاركذ ب رطقو اهلبقام حاتفنالال أ قنت نأ نبط ا ءان ودعت أم
 فرأناو ةملكلارهودح ع نم اذه ىف فلالا اضرأ ل امي نأ نكعو هن الاهذهىفهوحولاى وقأادهذملا فورس

 لئلدلا!ذاهف ضرعلاب لوزيال تاذلادام نال عيب او ةمنئتلا بنسب هريمغتز وحال ةماكلارهوج نم نوكيىذلا
 هجولا) ِناذه نا لاقي نأ هعمزوح نأ نم لق الفانز والفن دهن الاةءنأ ر زودحال نأ ىضتنقي |
 هنا تاقن تريك. دقو « الع دق بش نان و رعاشلا لاه من ىدعانهه نا لاق. نأ با واف (فانلا ا

 هبي وأ لاهو هين اطلس ع كلش ىلاعت هلوق ىف كتكسل !ءاه هنا ىف«! علام هذ تاقا 7 ا

 ظ لصاولاراذعلا عم لاذقلابش ه« ىلبلانمَّناَناقزاغملاٍباس
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 ا
| 
 ا

 ظ

 ىدشن أو لاه هانا رصةوقب لالدّسالا قيفادحاو امهريسمف نادرا رك دناطخالا مهذعن لاق

 ا

| 
 ١

 ١

 ظ



 نا
 مع و تاس عل ته جل سا عمل. .يمصح جر نعل صدم سستم

 ْ] وجو رش كلذ مك 1لدقوه ءامعدرأ ! وناكل مو ادعو ليح مب دحساو لك عم
 دعولا د لكل لقوا مالنا هلع ىب وم نأ ىلاعت ند ماعاد نيعمسسةقلا ّق وط نأك دموملا راما اهيذ

 || قكسل هب د يا ابر هاو عرتنانايذك هللا ىلعاورتفنال كليو لاف هملعاو ءدقأو هولاه ا ممريذحتلاو |
 ا | وا اديك هس زو حاشزلا لاه ىذراعم مكتكمفر ص“ هنأو
 || دقهاوقو اندم نمانثمد نمانلب وان زوعان اودلأ اليوان هلوقكءادنلا ىلعزو< وايذكمقلا ىلع

 ١ نوقامل اوتاصمالانمءانلا عقرب ةرئاسكلا او مصاع و ٌ:زجأرق ارقو الصأتسم اكلهمأبا ذعوكيذعي ىأباَذ دعب

 ل ىرتفا نملاع ىلاعت هن هن اكفزامجلا لهأ ةغا تصسلاو مي قب و دف لهأ دخل تاصسالاو تعمسلا نماهدكفشي

 : وهو ةرخإالا فديدشلا باذعلاوأ ابندلا ف لاصتتسالا باذع (امهدحأ) ناعأ هلل صحانذكمتتا ىلع
 | باعبقوءاوغبداوملا ووو دوتتملا نع تامر طاوةسملاا (ىناثلاو) باذعب يكتص سف هلوقنمدارملا

 ]| فومهني مهمأاوعزانتوهلوقنع اوضرعأ كلذءالسلا هملع ىموملاقامل هنا ىلاعتو هنادسنمب مث ىرتفا
 || اوفلتخا لتاقملاه(قاثلاو) دس اوئث ىلءاوّرقتسلاورواثتواوضوان: (امهدحأ)' نالوقاوعزانتا

 000 هسا مه لب لوشن نءمهتمو هموقو نوعرف عزانتلا ق لحد مهةدعب لاك مت معتباعف
 دورس 1 زا برعم اوةرسأو هلوقىاورك دو ميجرتلا ىلع ل ديأمر «اطااق نم

 5 غنا ا ولاف مها و ّناامهنء هنا ىذر سابع نبا لاق )ل ارمالا)» وجو هب ةريدَعَملا اذه ىلع ونوعرذ

 اوال و لاق (ثلاثلا) أ هلفءامسلا ا ب ا يعج د :

 مهاوحتو نوعرفو ىمومنم ىوخقأا اوترسأ مهنا(قاشلالوتتلا )حاسس لوةباذهاما ولاهي الا مكليو

 مهنا (ثلاثلا هجولا) .ىّدلا لوقوهو مكّضرُأ نم اجر نأ نادي ربنا رات لناذ»نامهاوقوه
 0[ بصك م مهاؤلرمت ناكواضب ا هموقو توعرف نمو نوراشو دوم هىودقلا اوترسأ ا

 امتنا لوقرهد نوبه ار ملعأو بولقلا ىف وقوأ ْن وكيفاه راهظا بك هحو هىأ لع وىمعلاو لاما

 أ مكتفي رطيابح د يوامسهر مسن يكضرأ نمك اجر *#نأن ا دير نارحا_كناذ_هنا اولاف) ىلا.ءاهلوق

 |ةءارقلا (ىلوالاةلئسملا) لثاسعدب .الافو (ىلعتسا نم موبلا لك دقو افصاوتلا نكدك اوعجحأ ىلثملا

 ٍ | ىسيعدورعو أرق (اهدحأ) رااهوجواورك ذو:ءار ةلاهده رت نم مهتمون ارحاس ناذهتناةروهشملا :

 ١ | هتلا يقزر ل اورج ئدصسوريبزلا باو ةشناعوناشع ةءارقى هاولاهو نارحا_انيدهنأر عنب

 ' || نع تلثس ابنا اهنع قا ىضر ةشثاعنع هببأ نع ةورعنب ماشه ىورا كلذ ىلع ىسعو درعوبأ تح او
 | نعو ةدئاملاف ىراصنلاو نوئءاصلاواوداهنيذإاواو>ءآنيذلا ناهلوق نعو نارحاسل نادهنا هلوق|

 ش ظ نمأطخ اذه ىنن باب لاقفةاكزلانويؤملاو ةالصلا نيمتملا و هلوقدلا مهنمرلعلا ىفنوذسارلا نكل هلوق
 | هناورعفأ نع واهتنسلأب برعلاهعقتسو انه هش ئرأ ل اقف فصلا فرطت هنا ناثع نعىودو بتاكلا
 || ( نونديدشتو نا فرفضت ناذه ناريثك ا ارق (اهنأنو) تارحاسلن اذه نا ًرقا نا ىمكسسال ىلا لاك

 ا ا مير تادضارت 5. (اهعبارو) نينونلا ف.فذب نا ذه نا مضأعزعصفحأر ة(ايثلان' م)ناددعأ

 || شفخالا نع(اهسماخو) مالريغبن ارخاس هنوب مزيوفاالا تعب نارحاسناذهن ا ىودتلا او سأو

 || ئلانيب واهنم اوقرشما ماللان واخ ديواب نوءفر موق ةغأى هرتءلةث نعم فة فخ نارحابا ناذهنا أ

 1 ا أ نءاكور (اهسداسو) ام ىعم قنوكن

 ؟نءو كل د لثم لماخلا ن ءو نارحاسالا

 نارقلاو داح الاقد رطن ةاوقتمابالاهصدزوجالت ١ رّلا هذه اولاعن يةقحمانا لع ءاودنأ الامدهف

 ||| نأيعطقلا اننكمأ امل داحالا قيرط تارقلا ف ةدابز تاسنا انزوجولذارتاوتلاب الوقنمن وكي تأ
 || زاوتلا,تاقنامنآرقلا نماهنوكع ماها تآ ارقلاهذسهىفزاجامل نال نآرقلا لك اندنعوهىذلا اذه
 ا ناصةتلاو ةدايزلا راو قرطد نأ ارماانمتآ ا ١ رقلاهذهنوكسز وجت نأ تف كاذاهريغيفزاج |

 رعملاو



 هه
 2 يس مس

 ارم[ ناكل تنجز واما ادّبملانالصالان ا. (لوالاهجولا) وج ولم .ىرع_غلوَأا اه ى نما

 ناك ا ذاو بطانملا بمغل لسع ف ملكت نم برعض هي لهطبا عم يبا اساس وايل اموأ_عم 10

 الصاح هيل_علا ن ناد /ثمح هد هرأا حاتحامعا دنك أتلانال ماللانمدبك أي نعهتفرعع قغتنسس] اةفافوزم + ٍ

 رتل اح ريغامهند « يبت ناتالا باب دكا ًاتلاوراصتخالا بان نم فذ انا(ىناشلا هح وار

 نمني رصدلا اًنامصأ عانتما(ثلاثلا هجولا) سكعلا نملوقعلا فن س5 ديك أتلافذحودك ولا |
 لععن أ ىلع «سفن تبرض ديز نوزيجيالف ترض ديز كلو قون ىف أ دئبملا ىلع دئاعلا فوذحناريهضلا دبكأت 007 ١

 هيرلعلاو ىرقصتلا دعيالا نوكبال فذشسا نال هّمرمضاكأ تب رضف ةردقملا ةدكوملاءاهلإ اديك كف سفنللا | ٠ ع
 لوقا وامس ند وخاا عجن (عبا رلا هجولا) انههاذكف.دنك أ أن نع ىغتسا دهن كاذكح نآك

 جا را هملا بهذام ناكولو ةرو رضوا ىلع ماللا لذ در عاشلان ا ىلع هبرهشزوتل شنلخلا ع
 ٍتاوملا نكموارهاظ اهو هاو دجو اذ ازارطضالا ىلع هيلع مالكأ ا اواجءاسإو نول وضخ

 فرع راما ناو هةوقوهو هلعلدبام افلا ىف نالا درملا فذ نسحامنا هن أب نجنبا ض رثعا

 08 مهمات اماوبدبلا أنلا فدح نم ىلوأ ادّممملا فذ - ناك< رجالف هملعل ديام طظفالاف سا 1

 «دانسان هىلو ار هاما ىلا لعمل ا دانسانال ناك امنا كاَذف سفن تد ه رضديز مهلو قف ريضأ اديك :

 قزف ابك انقرض دك يل 00 ا ا لا رضديز لاق اذافرمضملا لا 1

 ًارعاشلا ل اوقا داس ودنا هلوقامأو عنم# اماطم فوزحلا نكس نالاللءلا هذ هلانود عنشماامتا | |
 هسنع ل دعامل اجلا لاق امزاولذ ةرورضرملا ىكءماللالشدأر ءامشلان ا ىلعهب رمثزوعتل سلملامأ || ١

 الطان هنوكىضتةيال هجولا اذه نع نيم دهم ا لوهذ نال طوقا ءا مى ضارتعا اذهذنوومتلا 1

 | باول اىف(ثلاشلاهولا)اذهحرشف مالكلا مامتاذهفرخأتملا هكردأو هسنع مَدَعَملا له ذامرثكاانخا| ١
 ازا تفعشاذا او لمعلا ىف عض اهنوكب حرف لعفلا ةهما شم بيس لمعءتاممال لمعلا ىفةفمعضناةلكنا | ٠
 ”رل_صاح ةهباشملا هذهو لعفلا هشتابنا (ىلوالا ةمّدَعملا) عفرلاوهو ىل_صالا هبارعا ىلع ًادتمملاءاقب ا ا
 امأو لاعفالاكءاسعسالا تمزلواه رخآ فناو فرحأ هنالث نم تيك رتاسمنالف ظفالاامأ ىعملاو اظذالا ىف َ ٠

 كالوقفديز ماه تاقاذا كناامكري_كناب هدمنود ومديك أ انوهو مسالا ىف عم ل ومد شا مالا أ
 لمعلا فاهيشتنابجولاعفالاتيشأاملاهما (ةئناثلا ةمّدقملا) ممالاىف ف_عملودحدافأ ماق |

 اهنا لاق, ناهرب رشة ربخلا عف عفرتو مسالا بصتتلاا (ةللشا بذكلإ نارودلا ىلعءاش رهاظ كلذ

 لوالاو سكعلاب رارللا يمت دادتيم ا عفرتو أ اعمامهصنتو ا اعمربماو ا دّدبملا عفرت نااماف ”رلءاعتراصاملا ا
 اهلعاهل وخد دعب كاذك اسقي ولف نيعوذمهام_بلعنال وخد لبقاناحتصريلاوادتيملاناللطان | |

 (ىناثلا مسقلاو) لارتشالا ىنعمالف ئيعسالا عفري ربال لعفلاو لعملا لعتمطعأ اسممالو ةمدل ارث ماةروظاملا
 ميسقلاو) هعفرباع هواخ عما بسس بص:.ال لعفلا نال لعفلا لمع فلا اضيأ اذ_هنال لطاباضيأ
 الأ لعافلا 3 لعن مهم ,لعفلا ناف عرفلاو لصالا نبدي وسنلاىلاىدؤيهنال لطاباضيأ (ثااثلا

 تاطباملو عرفلاو لسمال !نييةيوستل | تاصا كاذك انهعبصنلا لعج واف بصنل انو عفملا فو عفرلاب |

 هدهنا ىلع ه.نيامم اذهو ريما عق رتو مسالا بصنتا حنا اوهو عبارلا مقا نيسبتال

 |كلذفلصالان ءلودع لمعلا باف ع وفرملا ىلع ب وصلا دقت ال ةلصْال لمعلا فلم "لد فورا

 0521 اذذذذذ ببي
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 ا
 1 ةمدسقلا) راع قد راعي ةلاصالا يرطب تباشي سيل فورملا هذي. لمعلا نا لسع لديأ

 م*ال !نوكسدالثلذواضإأ عنرااذاوج بجو ةمباشملاءذغ يسب مسالا بست قاوتأتنا |
 ا لاوزال ناك امد.ك أ دش : هلال ادّبم هوك فصو هسنع ليزيالادّدمملا لعن ا لوخدو عفرلا ىضتقي ديم

 ىضمشملان تاو نمل ىذتقي نافرحو عؤرلا ىضدةد ادةصهنوك فصو لوةنفاد- م تدب ”اذاناكام
 ! ام فساد ركود (امهدحأ 1( نيمجونماشتالا وأنا |

 ميسي اا ا



 4 و

 0 | ىلءربللا ىف لخدتال ماللا اولاقف هيلع اوضرتعاو نارحاسلن اذ معنلاك هل" اكراصف ىلبلا نم نا معن ىأ

 / أ ديزل لاقيذا ادّمملا ماللا لدا دتبملا ىلع !لْس دئ لا ذا امافأ دّتبملا ف لش ادّنا تناك اذاالانإ_هتسالا
 / | ماللاناونال (لوالا)نيهجو نم ضارتعالا اذه نعءاوباس أ هور نم لعال ديز لاسةي الورم نم لأ

 0 هلوق هءلع لسا دااوربهللا ىلءاهاوش د نعال

 ةبقرلامظءبمعللا نم ىضرت ٠ هيرهثزودعل سالحلا مأ
 ش رخآ لاهو

 الاوخالامركيوءالعلا لإ » هلاغربرج نمو تنالىلاخ
 ْ' بنرطق دشنأو

 ىطملاريش نا كاناطمنا «. ىلعلا هتان تفاح نكت لأ ظ
 / ال ءزللا تشد دقنانضي ا وةز مل |حوةةمءانممس لاقانر امقناالا لال دّسالا ى ملرسكلا,ءن تدور ناو
 0 ىلعوأأ انردلآ كاران ئتمارش ف

 ادوهنىمأ اوائس نملاقذ ه مكبحاص فيك اولاقف الاعأوّدم

 00 8 ١ كبقثاواهتاوديزو اضشل هتيرىناو ىلا ارأ لوقي برعلا ضهنانعمسو برطق لاهو
 0 را ,ئكص لاو

| 1 
 ا
 ا
 إ

| 

 ِ دالب لكب ىتذملا ماهلاكلا « اهتةرعنأ تدل للم تازامو ظ
 ]| ةرورضااذكتءاسامناو ذاوشلا نءراعشالا هذه ضرتعملا لاهو درمعلاهح نم ىتاكلو# رخآل اهو

 0 أ هسلعلخ ديملاذا ديلا نا انياذا مالكلا اذهرزةنامناو ةرورشلا نم اع هق مالك“ لء>ورعشلا

 ّ لدتماللاورب_1نأ ديلا ةيفوصوم دسك ًاتدقت ماللانا هق.ةكوربحللا ىلعال هلعماللا لاخدا بجو نا

 أ لف كلة بج وما هلءلا نال أ دّتملا لعاهلوش د بجوف هتافص نم ةفصو أ دّتبملا تالاح نم ةلاح ىلع
 د لاغدا بانيه ناف اد اا ىلع نات تاخداذا اع لك. ثما ده لاعدال <لهحم ا كل ذب ة ص نوكتن أو دءال

 . ]|| دك انللنا ةلكن ال كا ذو ةرورضل | للجالُكا :لونانال هبف ل_صاخ هوهترك ذأم نا عمربلخا ىلع ماللا

 11 . [ رتل مم كنودكأ أتلا فرح ىلع ديك ألاف رحانلخ دأد قال ماه اديزاناانلقولف دمك أتال ماللاو
 ْ ا تناك ادّملا لعن افرح لخ ديملاذاامأو ةرورمضلا هذهل ربذلا ىلعا. ءانلش د رحالادّتبملا لءاهلادا
 حا را ا 5

 هلوقىف

 برع قد بلاط مويلاك 5 هب تعمسالو تر نأ م

 ديك اهب ضرغااوددكسمأتلا فرح ىل_ءدمك الا فرح لاخدازؤال لذ ىئنلا د_هك أنهن ضرغلاو
 | تاقاذاف ماسقلايديز ةمفوصوع مكس اىل- عل دي اق ديز كلون انيباملا نيب قرف! لوقنانال تابثالا

 1 تاقولامأ انبعراص نا ةلكعمرخا ادكؤم ترك ذواف كمل كلذ دمك اندفتن ا ةءاكف تاق دي زنا

 أ رك ًاتادغإالو ىنذلا ىنعم نلا فرح دافأ ىننلا فرح هءلع تان دأ اذاف توبثللاذهفانالف تدأر
 1 ادك ٌؤمىلاثلا فرح اراصرخ ىنن فرح هما |تمعضاذاف دا نادي فكن لصال ةدافان لا ةةسم هنال

 ( فعض ىدنعوهو ضارتءالااذهرب رقتئ ندم اذهفنواملا نيب قرفلاوهاذهفاثيع نوكيالف لوالل
 ظ سلا هبات ىف للعلا .ذ_هنالو نو لا ةئلاق نع انقلاو لالا عقجا اذاهنأ ىل_عاوقنتا لكلا نال

 ظ | اهلود ن_سحيال ماللا مسهل وقنءباوحلاىف (ىناثااهج ولا) رهاظلا لئلا اببعفدي فكسحنف

 | اهعتوم ماللاومسعن عقوم تءقونا لاقف حاحزلاهرك ذاك ادتملا لعن اةلك تاخداذاالارفللا ىلع
 اذه تضرعو لاهرب_هن | ىلعال ديما ىل_ءتءلخا دماللا تناكذ نا رحاسامهلناذ_هوعذ رب دقتلاو

 ١ لاهاذ_هىفءانعممامدو>أ هناارك دو ءا.سضةراف قاصعا نب ل_هعامعا ىلسءو ديز ند )علوقلا



 رك دمدقت ال هنارلعا( نأ ث مح رحاسلا حلفنالو رحاس دك اوع:مامنااوم:كامهتا:كنس؟ىفام قلو ىلعالا ||| ٠٠
 امااولاعتو عضوملا اذهاو ريض هلوق نءامنغم كلذ راصافصاوتتئامتداوقاضيأ مدقتوةئزلامووهودعوملا ||| ٠

 ضصاام !مالسأا هيلعوهو ىنومينذكتىلا دصةااوهرفكسا !امتاوانامياءاقلالا كلذ ناك ى-وم وهو | 0

 ا

 | ثلا ةسابرلاو بصنملا و مام اماه رمسف نه مهنمو نو>رف مهم دلاع بزح لكو ىلا لا ةمقي رطاان مهم داوم“
 | هيشالا لثمالا مهضءد لاق: ل_ثمالالضفالا ىتسلل هنا فا وفل ث او قي رطلا ثدنأتل ةثنؤم ىلثا ا(ىانلا
 هيلع ىموم نعريفنتلا ىف م_متغأ امم منع كحال ىلاعت هلا رهظالاو مضوالا ل_ثمالا لسقو قلاب
 لو ورعونأ أرق افماوتئامم كدمك اوعجبافاولاف مما منع حد ىهأ لاطداىف بيغرتلاو مالسلا
 عطقبنوقابلا ًارقومدكع مؤ هاوقرل.ا دهن مجالا مدبكن مأ شاع دتال ىءباوعجنأ نع يملا فو فلالا
 تءجأ لاش.ءىشلا ىلع ةعزءلاو ماكسالاعاجالاءاّرذلا لاق (امهدأ ) ناهحو هلو ماركو فئالا
 مءاكرشو كمأ اوعجاف هلوةدنءاذهىف مالكأ | ىذم دقو عجلا ىعمب (فاشلاو) تعمزا لثم جورذلا ىلع

 نيهجو حاجزلاو ةدسءو ارك دافص اوت ا او ذلتذعال «_لع اعهعد_.لاكمكلكمكمزع نكمل جاجإ
 اونا ىءملاو مكتالصو كد.عل همف نوعمد ىذلا عضوملا اونا ىناملاو علا عضومفصلان ا(

 ارددم فصلا نوكينأ (ىلاشلاو) 'هونأيناباو ص أف هنمعب ىلصدللا لع فدلا ناكوأ تاءلسما نم
 || دقو لوقو نيرمسفملا ةماعلوقاذهو مكّسمواَدْسأو مكرمهال ملم أن وكب ىل نيعتحت نيغطصماوتثا غىدأ
 راوظا نم هءلغاوعتجا اهف مه سف:أ كل ذي ن ورق. اوناكذ بلغ نمزاف دقو ندي ضارتعا ىلعتشا نءمودلا

 أ اوقلأ لي ناه قلأ نمل أن وكن نأ اماو قاتنأاماىسوماباولا# ) ىلاعت هلوق «رصلا نم هتورهظيام ||

 تن كنا فةالاشلق ىموم ةفمخ هسفن ىف ست واف سنام امهرك- نم هملا لمخك مهمصعو مهل امحاذأق

 اماوابنل.:كعمام قلتنأاماهانعم قلأن ملون وكتنااماو قات نأ اما لوقو هماع مدقنامةلالدل قات

 ىاعت هللا مهقزر مرحالذ هلعضاولو م نم بدأ نس-رك ذل | ىف هعدق: عم ريمصلا اذهو كاإلبق امعمام قلن نا
 نالاؤس+ففاوقلأ لب ةلوقامأ اوةاأ لب لاسقف بدانممي دا لاه مالسا | هلع ىءومنا مث هتكربب نامالا |
 اذا مهنالرفكور كس وهام مهم فاوقلأ لب مالسلا هملءىمو«لوقينأزو كفك ( لالا لاؤ لا )
 ءاقلالا سفنن الفال (اه دحأ) هوجو نم باوماو ارفكناكمالسلا هماع ىموم بيذكت كدب او دصق

 مالسلا هيلع .لوسرلا زعم نيب وءاقلالا كلذ نيب قرفل ارهظين !مهذرغناكواوقلأ اذا مهمالةمصعمورفك |

 َمناماوقل ار يدقتلاو اطورمشمناكمالا كلذ (اسمينانأو) لاؤسلالازف ىيذكتلا ىلا دصقأانال ءاقلالا» |!

 (اهئلاثو) نيرداف حكت اىأ نقداص منكن اهلثم نمةر وساوأت ىلاعت هل وق ىناك نيم منكن ا نوتام ||
 زول هناو ة+سش داو فاق ىفنا معاذا قماك اذهو اراك ذراص ةبمشا فدك ىلا اس رط كلذ نيعناسا هنا 6

 || نأ هلل ناف نيدلا نعاه.س حيرذعو هيلق ىف ةهمشا اكلت: تمتبل ه.اعر دقي ام ىدتأباه ريرةنو اء رك ذب هيلااطي

 هبلاطق هيلق نعاصرث ليزيواس مع بس نادل ذ نءه4_ضرغ نوكيو ءوسولا ىمقأ ىل_عاسه يرق هبل اطي
 نامكتاءامهمنو + لباس أ كل ذنوكي النأ ( اه»د ادو) اًمهه اذكمو ةزئاج وكت رغلا اذهل ةمبتاارك دب

 كلذلا» راكتاكمنا كشال مالا هملع ىءومنا(اهبماشو) ىذا ف دكني يدلاسح همم عامالف هلعف متدرأ

 لاحسا كل ذك مالا ناك اذاو با ذعب مكتك فايذكم قنا ىلعاورتفنال مكليو هلو قب كل 3 نع مهامن هناك شالو

 | ىلع لو#ةريغهلوقنا انلعف لاحم ددحاولا لعفلاب ار آو اهات هنوك نيد عجبا ّن ال كل ذي مولا صأ هلوق نوم نأ

 00 جيظربرا عم هسفن ىلعااقلالا قيسهم دق (ىناشنا لاو تاا) لاكش الا لوزب دشن. و هرهاظ ا

 || لاثمأ ناله سفن ىلع مسهمذق ناكل ذ لياق السلا هءلعوهفمهسفنأ ىلعمومدقاملم-منا بسب ناكذاذ ||

 سي مس سس ا يس مس 0 اويعا

 8 ار 1١ غ
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 ||| لمان ةرالأد تملا فصوءاضنقانا (ىناثلاو) ضراعلا ىلع خارلمالاو ةسمض مره ةشَمةنطعنأ |
 || |عاومسع ار لال وكمت لسا, هب انسب ة شر ع ةقد بسن تار ءامقاو

 | تتجاذاس سلا اذدهلو زاؤللالصأن م”لكأ الفد , وأوالا ل هت مناف بسنلا نمىلوأ عفرلا نا ان ّرقأم
 | ا 1 ( عبارلا هولا ( اعم بصنلاو عقرلا هفزارخ آامعسا مسالا ىلع تفطع م ناربخي

 ]| تراسف ةمنتللافلاتديزو هسنتلا دمع ءاها ا تلم كح ذةم وهدم دلك اذنالءاهلاتديزاذ هلضأ اذه
 0 لص نال لصالا فل أف ذنكيالو دح او فذ + ىلا جيتحاف دخساو سئ نم ناك اس عجاف نآاذه

 ا |اهلعنالن المعتل م رالف هملعلدي نوذلا نال ةمنثتلا فا[ فذ _ذ- صقن ا لعع الف ةصوقنم ةماكلا
 | للصالا ف ا, قاسل ١ ناكناف ةيشاتلا فل وأ لالا فاأ اما قابلا فلالا نو رخآ لاق و ةمنثتلا فلا ىف
 | كشالف ةشتلا فل قابل !ناكناو ةماكسا !تاد ىف فصال جرانإت!لماسعلانالاهذذح زم ل
 || عجريو هفذحز زوو الف لص فلالا اذهنة لاح ال لصأ لصالا ضوعو لالا ف لأ ب انماهوبان منا
 َ |انوهءاهلانانيروصلاءامدق نع جابلا كح باول اف( س ماسلا هجولا) تالا باول اى اذه لصاح

 | نان تم وما اذهىف لءقاماذهذناشلا و سهالا نعناع اهااهذهو نارحاس ا ناذغ هنا ردقتل اود ريصما

 | ةمحاو .ةمزالربللا فاه دعي ماللاو عفر فما دب ام ناف نسح ووهذنا راسل اذنغ ناار رقنفذخ
 0030 رعاشلالاك ةيفانلا ناو: دك ملا نا نيب قرغل ار هاغمل ةزيئاج هل ةثل انا ىف تناكناو

 0 بولطخ ”ىلءت رادو برا اسر 2 تعضع دنا ىترملا كلام ناو
7 
00 

 ,5 ١ رخالاوو

 اا

 ظ ْ لماخو١ا.ثوتاماقملهال . » مهنمانأ ىذلا "”ىيللاو موقلانا

 . تصقنناو له_هتاماف ناك ؛ارانتعا هما اهلمعباك ةصقان نا لمعي نم برعلا نم م لج ع >لماحلا

 1 00 م سادالر سما طفلا همس ل از ناو دمك الا ىعمءاقنلن كتل كلوقف

 با,ىفليوعتلانااكىل اذللا هيشل|نو ددمكو لا تامث وهو لعفل ان ىو ملا همشلا لامعألا تادف ةريعلا

 ] هبشلان ا ىلءةلاد ةفمغلتا نا لامعا رت هو ةرهاظا |ةغللا ام أو اذ العف هتوكلافالا نود ىنعملا ىلع تاك

 هنافنوكلا فالخع لمعت لف هب لا لاز ةفللا منعوا هلع قس ىف'يلءلا ىأزح دح أ هل مقل انا ىف ىلغفللا

 ىوصتلا نمهو ”رسأ امرت ذامل ىلاعتو هناحس هنا (ةنن اثلا "هل سملا) هظفلل ةريعالو اذ العف هنوك. طهانعع لماع

 مهلوق (اهدحأف) هند ةعباممو مالا هيلع ىموم نعريقتملا ىلع دب هعوجو هورهظ أام مهنع كح

 عنط لكن اامل هنءريفنتلا ف ةغاامم مث مال_ىلا هيلع ىموم تازتم ىف مهنم نعطاذهو نار خا. ن اذه

 هلءاشالا رمسلانا عي ناسنالان ا ثدح نمو رحاستا !ًهيور ةقها ارك ور وخلا نعةرفنلا ىضدقي م

 مكر نأ ديربهلوق ( اه.نانأو) هبه ذملالو هلمإ دلالو هلءاّمنال هناف هع. فيك اولافرصتلا هفاودقتعا اذا

 | هللا ءاكح ىذلاوهاذهو ىواتا!ىلءةديدشداوملاوأث لان ع ةق راغلا تالريغنتلا يابت ىاذهو مكسر أن م

 | ةمكلا.ذهاوفةانةرصسلاناككى سومان لرحس انضرأن ءانحرختلا::ة-أ هلوقىف نوعرف نع ىلاعت
 ناف بلقاا فدي دشريثاتهلاضيأ ادهو ىلثملا مكتقيرطبايهذيوهلوق (اهئلانو) اهوداعأم نوعرف نم

 صدا ىلع ةقثملاةءامم فن وكن كلذفاهق بع رب ىتلاءامشالاو بصانملا عسب لعل وتساوءاحاذاودعلا

 ناثءانههو هس لاطد او هعفدف بمغرتلاو ىدومن ءريشتتلا ىف ةغلابمال وول هذهاز راح ذمذ

 لاعبو مهموق همن رط مهلا مهريغل ةو دق مه نيذإ| فارش *الا لاجرلا هدد رطلاءا را“ لاق ( والا تفلا)

 | ىلثملا مكشقيرط لهب ابهذيو ىأ ف اضملا فذح ناي نمي الا حاحزلا لعحو همرق قد رطوهاضيأ د>اوال

 اههذ,ناناديزب مال با امملع توراشو ىءومنأب موقلان وضرب ا وناكممن :ادارملاف ني ردقألا لعو

 0 ا ىئبانعم لسرأ مالسلا هلع ىموم لوقأ لمت رس اون مهو مرباك او مكموق فارشا
 | نيدلاب ىلثملا ةقد رطل أرمسف نمني رسفملانموالاو ءأواددعذ موب موقاارثك أ اوناك منال كال دب ل دارمسا

١ 

 1و



 هس 1
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 لتاقملوفاذهو ىلءالاتنأ كنا فال هلوةيدك أتهليوأتلا اذهو مهيلع كلذ هبتشيو البلا اء

 ول

 هتاالدو ىلعالا تن كن افختالانلق ىلا لوقف لا الاامأ امن 5 ليصفتاانوالوأ لاس الا, فومللا كلذ | ْ

 ريغملاد رفلاديوعلا قل أد مهيدعو ملامح ةرثكي ؛لاس الىأ اهااريغصت نوكي نأزاج باوطاواصءق ا . و ١

 نوكحب,نأزئاسو اه-ظعو هرغصوارثكو هتدسو ىلع اهغقاتي ىلاسعت هللا ةرد هناف كاسم ىتاورملا ِظ

 اهيفيذخ أت ىأ ف ةذقلا عم ماللا نوك-س مصاعن + صفح ىورو فان سلا ىلع عفرلابوأ ةفَماَم» ءاهقلأ 1 ْ

 ((اهدعأ) هوجو نمرمّسد ارو دّشم نم مس مالسلا هماع ىموم هيءاجامّنان او دة فقلتلا دلع ملا : )

 يلمح كلذ ”ميالدجو ىلع همظع ةدايز (اه.ناناو) :هلط اردت منو تسد الهحبو ىلع اضعلاةكرس وهي | ١
 نا افاد "هلم اكل ذ ميالو اهريغو مل او ني رذلاو نيعلا نم هملم» اًضعالاروولخ (اهتلاثدز | ٍإ

 يام .ررصسلا مهئاكمهرخ*ىف مهاْغوَدا مهوار هد«ىوذوا ردم ىذ قءعرصد دمك ىرقو ةفاكنا ىلعف بدأ ْ

 تالاوس ويف ]موتر سو ضر تان سال ١ رد نوكي هنال دكلا نيبوأ هنادنو ا ْ

 هللاوةداعالل هجوالفةرقءلا ةروسىف مّدقتدق هنقق-ورحسلا ىف مالك-لا ب اوما ةءاكل ابر ضسلا ىنذ ضي | ظ

 | هنامكل نذ ؟نا لقدل مُدمآ لاه ىس ومونوراه ب رباتمآ اولاها دم ةرصسلا قاأف )١ لا ه:هلوق» معا[ ا
 ا - بس 0 6

 ٍ .أنلعملو لنا عو دج ىف مكتباصالو فالخ نم مكلجر أو مكي دي |نعطق الفر كسلا مك. و مرابكتي ظ 1 ماا ةلصالو فالخ م .؟لح راو كيدبا مط الد صسلا كاع ىذا

ْ 
 ا ١

 ا ا
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 | 0 قتاوز نسدك با وناظر هنوربامت ةببش سانا ىلع لخدت نأ فاخدلا ( اهم انو ( يللا لوبت

 ىلءاومو دق همقلب ,امةذها شم لل قموقلا ضءيفرمصلا نادوانقأ ارخأ نو اودي ثم فاشدهنا (اهثلاثو 90

 ىرلا لور رخأت الف ىسولاالا أش لءفيالنانارومأمناكمالس ا هملعدلعل ( اهعبادو) لطاسلا دامّدعا

 مالسلا هيلع لع( اهمآشو) ةلابجلا ىف رف تقولا كل ذ ىف ىسول ا هملع لزنيال نا فا تق ولا كلذ ىف هلع |
 ىرخأ ةدمحاتصف مهم همتأن نيرخآاماوقا دعأ دق نوعر د لعلف نب رضاط ا كئوأ رحم لطبأول هنا نم فا أ ٌْ

 لازأ ىلاعت هنأ مث دوصقملا لص ألو سآلا سب ال دكني و لش هيي دارعو ءاذكهو هرصم لاطبا ىلا | ا

 ا هبئو ىلعالا كين اكنا هلوقب ىلا هتهللا هلم“ اف موال ظر ال سمأ نا ىلا عجرب سعال ن اكسسح فو

 ف :,رونا مال( اهثااث و) ريل ريركت (اهيناثو)ن ا ىهو دمك أَلاَةلك رك ذ(اهدحأ) ةغلابملا نم ١

 0 ل1 هناوهولاؤس هو كنس ىف ام قلو هلوةف ل صغتلا امأو ةرداظلا ةبلغا اوهوولعلا ظفأا (اهديارو 1

 اهدنع ئذلق أ اهترثك ىلع هذهو اهلك اهنم مظعا يش كنب ىفناف رب رثكلا ما مارجبالا هذ بيل فتتال ىأ اهلامظ
 ( ةماعلاةءارقا اوع:مامفةاتاهنافاهتقلأ اذا كناف ىأ فقلت وقامأاهقمعو لات ها نذاباوذتليهتاقأ

 ىألاملا عم ىلءءافاا مشو ديدشتلابف قلت هاعنب !ًرقواهفةلتناسهقا أف ىأديد- ثنلاو مزيطا فدان :

 برءلاواوروزواوةلمشا قمع انههاوعنصو ىعملا|ذهىلانامجرب اعمج ف دادلاو فّقالاو ةعرمس اءالثا |

 تدل ةمحتراصو كلذ َقلُأ اذا هنا فشلت هلوقةصصو عوضومو عونصم مالكو» نزكسا!فلوقأ ا

 فةادلا فو هوهئصام تفقلتو هم تراصواصدلاق اهنا. يور سي سلا 000

 ةرصسلا ن «ىكح دقو اهتوقةد_ثواهدسح مظع عمال نوكي الك لذو هتفةلتهوقلا امعبهبنا ىلعةالدا

 ”مسدال كل 3 نم ئذ و تناك 6 ةريطع ةشخ هدو (اهسماخو) هلل انتسب دال كالذو هترثك ىلعهوةلأام عج | ْ

 مهعم ىذلاو ةدهلا ةرحتم ىسوم انك عم ىذلا نأ ى نارا ل امناىلاعتو هناحسنب مث هللا |

 نمو ةلودومام نا ىلعف عذر نقب صنلاو عفرابرحاس دمك ّىرقو ضرامتلا لصح فيكف ”لطانتاهوأ

 ىعم ىلا ال ةسنللا ىنعمىلامالكلا اذهىفد صقل نال باوذا عم لو رحاسا ادحو مل )ل والالا ؤسلا) |

 نسحلا اذهىأق أتم رحاسلا ملفيالو هلوق ىلا 0 هلاوغ دوصقملان ا ل. عمم وافددعلا
 ماسقأن م داو مسق هاو ون ىذلا ادهلاههن اك ب اولسا امنا” فّرعغالواركتلا (ىناثلالا وسلا)
 (ثاائلالاؤساا) غلبأ هج ولا اذه ىلع مالكلا اذهناك شالو وهف ةدئافالرهسلا ماسقأ عبجو رضا

 ا كلذوا رمش وأن اكح اريخر هلا هدوهةمهل لص الرجا سلا نا ىلع لدي ق أ ثيحرحاسلا مضيالو هلوذ



 طع

 : ةتضراغملاؤاجامت' موقلاو ىرخ أ ةّرماهر اهظا ىلا ةحاس هر ناكسحافةدحاوَو رم ةزدملارسهظا دقناك
 لاطادصقورختلار اهلا ىلع مهما دقا ىف بيل اكتنكلال 25 ةردتملار اهظابتأ دي ىفأ ول مالا هيلع لاسقف

 زدتملارهظ" انامث رسلا كل خنوروظن مهرا سخان مها ىت مويا يضالا ضوفا قكلو راح ريغْك لذة ل |

 عوقولابد نوكي هناثلؤالاريدقلا ىلءامأو ةببشلا ةلازالامسربدتتلا اذه ىلع نوكسف مهرصملاع ىذا ْ
 "للا لاسم همغف ىعستا-منا مهرس نم همل ا لذ مويص< ومها ام اذاف هلوقام أىلوأ كل ذناكسف ةهبشناا

 ظ تنانحلا اذه نمالممو بناملا ادهن مالم مهيصعو مهلا و ملأ امهنع هننا ىضر ساب عنب لاو (ىوالا ١

 ' ها نانو 12 لقانا ق فاق نام او تامح اهاكضرالا نامال_.لا هملع ىد .وم ىلا للبشم
 ْ تدعص ٌمىداولا الم يس امظعد ادزت ت ذا متم امح نم مظع أى هاذاقده ادع يوم قل اوعئصام ْ

 اان والامل نورظد سانلاو نيل ملا ىف اوارعام لكتاكأ اف تطيه مت ةبقلا فرطب ام: ذ تقلع تح تلعو ظ
 ُ ظ ىعاذاف اهذخ ًاقمالسلا هماع ىمومبحاصفاعارذنينامئاهاف دقاق هعلتدتا نوعر فو تابقا مرح هنأالا

 أ سيل هناةرصسلا تفر عف هلك أ الا امس مهيصعو مهل مح ع نم عدن ل ىث هاذا 5 ردسلاترظنو تاك اع نع

 ف هومبرنملعلا برانمآ اولاقو اد اورغق تءةءلارح» ن . تسب لول اةيصعوانل امح نأ اولافور هد ٍ

 اا دساولك عماشا أ نيعب_باوناكم الس نب محاشلا لاف رضا ددعفا اولد ا(ةئاثلا لل شسملا) نوراعوأ]
 لا انلأ ارمثع سلا واكس هو لاق ول.-وادءدحا و لكعم افا نيد الثوةعض اوناكى ذا لاقو ليحواصع

 ظ 1| لاووةيردنكسالا نتناول اشو سرنلا نناشد ولك ةمركتد عرج لاذ 1ْ

 ||| كلذ ىلع نوءرف موههرك ١ لمئارسسا ب نمنوعبسو طبشلا نم مهتم نانثا ارحاسنيعبونينثااوناك ىبلكللا |
 | تضراعتاذا لاوقالاو هنماوث 0 كل رهاظور كد دعيف عقاوتواغتلاو ف الّتشالا نا لعاو

 ||| اذااتااهفق.قصلاو ةأج انما اذاهذه اذا ىف لا_ةيفاشكلا بحاص لاه (ةمااشلا "هل سملا) تطقاستا
 || العف انما وكت ,انعضاوملا ضعيف تصخاهيل!فاضث لب وا ها امصان ةبلاطلا تقولا مع ةنئاكلا ||

 ى.ومأج اقف مهيصعو مهلاباذاف ىلاعت ةوقري دقت ةريغال ةبث ادا :لهن او: اس افاال_ءفوهواصوصخم

 ْ ىبتنا ىعسلاهنلا "هلم موهيصعو مهل امد هن أح اهنم ىلع قم او لش ذهو م_ييصعو مهلا بح سل خت تقو ظ

 ليت كرقو ىسقو ىسقو ىل دو ىل دوف عاتارسسكلاو لصالا اودو مضلاب مهيصع رق ) ةعدارلا "هلكسملا) ظ

 داما تحت نم ةطةاملاءابلاب مذلاب ىرقو ىدعلاو لال ىلا لم_ةلادان_ان قوفنم ةطوقنملاءاتلامأأا
 هملا لمؤك هلوقىفء اهلا ( مالا 'لدسلا) امهسهسلا لمع أ“ ارث لاقتو رصسلاو دمكلا ىلا لعشلا

 مالا هيلع ىمو م ىلا ل ذر اص ىذلا غلبملا مسهرصم ىف اوفا مهنا دارملاو مالسسلا هيلع دوم نعةناك
 00 :1لاقبو ةق.قلاىف ة تاكا أالتاملا ءادح نو تصر .طووك ىيتانا

 سلا امن ا نا اجرى ويدخل هدم اوتراك اول ردو بر طضب هلع سهلا تعقو اذااع

 ٍْ قامت ةوقبال دتسم كلذ لضق ما ل اوركس منا بهو نءىورامامأف

 تقولا كا دَنالز اس ريغا دهف ىجس:امنا مهر مر تس نم هءلأ لمكت ىلاعت هلوّدبو سانلانيعا اوره-ءاوتاأ اف

 راهلظا نم منكم لد سافلا لامخلا نعدوبوملازنعال ثمر ادولف ةهمشاا هلا زاوةلدالاو ةزتملاراهظا تقو
 امأ ىساهئااهيف نظائشل !كلذل ةةمق>-ال هلا هلعال ولا ثدهاش هنادار !١نذافدوصقملادسةي ذة. ةزدعملا
 هلا لدق نافافو هسف:ىقدجو ىأ ف وللا راع شتم ساج الاف ىءموم ةفدش هسفن ىف سو اة قامت وق

 تازهتملا هلع ضر ءوالؤأ ءلكةاف مالساا هملع ى هوه 5- ىنىلاعت هقاهلعفام ىلع فول | ةل ازا ىف د. ىمال

 تاحارتقالاءاطعأ هنا مث نامعث مظع تناك ن أ دعن تناك اي ايه ريصىلاعت هنا مديل واصعلاكةر هانملا |

 تام دما ذه عف ىراو عمسأ اكتم ىننا هلك لالة هللاه من ةيئالا نئملا نم كلذ لبق اطعا ام ىدوة لالا
 عبطان اكامناف را كلذ نا( اًنهدحأ ل ءوجو نم ه:ءباودلاو هبلقففوللا عقوفبك ةريثكلا

 ْ ظ * : ١ | ادهو هريصان هلل 'ناو هلا نوإ_هدالمهتاعالس !هءلع ىموم ملعدةناكن أو باشلا فعض نم هلع ىتدالا

 لوق



- 
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 زعل اورهطت نا ىلع خاص اقرصسلا هتاف كلا ئيرصسل اكسل مر كاهن وق ابنا

 | ارمغنتو ناعالا نعمهلاريفنت ديدتلاهلْغمش همس ةببشلا دارنا دعن مث هنالاهسخفنو. مال اهو رتمكيسةن نم ا 1

 أ ى.قنتابنلصالو نعطقال كرت فالخ نم مكلج د اوكي ًنعطقالا لاق كلذ فمه ادنقالا نع مهردغ ا ْ
 ا ادهناؤرخ" الا فال نيوضعلا نمدحاو لك نال ىرسسلا لرلاو ىلا ديلا عطقتنأ فالشنمعتلاو ||

 ْ تال اهنعطقال ىأ لالا ىلع بصنلا ل ىف فالخ نمهلوقو.لاسش لاذو نيءادهولحرلاذودب

 توأصملا نكت هيشفلذفا 'عوذج ىف مكنءاصالو لاه مث فالةخالا, تفصن ادقذ اضءباهشعب فلاش ذا اهنال ١ ا

 لءىععف نارؤهكلا ف لاش ىذلاو لذفلا عود ىف لاك كاذلف هناعو ف ىع وأائ لان كش عز ْ

 هسفندارأ هنأت هرعشب انيادلوق نال هتئا هنعلا هتان | فوقي دار !قب واما دعّتش دا انو نلعتلو لات 1

 | عاوأب سايل حلة راعسل انو ءريكزنوانإور ام ه-فوما مم هلوقلمل دي مال اه

 ئىث ع بسر ياابو ونمنال هب ءزهلا عم مالسلا هماع ىدوم فاعضتساو با
 امنا مترك ذواهو حرمت لا ةملغلا كن ةسحاصعلا بالقناة دهاشم هدنهعبرق عم نوعرف نأ ل

 بر# عم نابعنلا كلذ ريش نم مالا هبلع ىموجثافةسا نا ىلا مالا لآ اونوعرذ رصق عال ا 1

 ىسوع كر مسودلنإ ادهىلا مع دعو ىف غلام ةرصسلا د درب نا لمعي دكه عفد نع ءزمعو كل ديم د

 ناك هنأ الا هملق ف فو دنا دم أف ناكمنا لاسةد نأ وجال لانلق قب اواناذعدشأ اب أهاوقىف مالا ه .:
 زمياعلا نالعلاهاا لهأ ا وأ أرفدسان موه مالا ورتو هسوما:ل ةسسثمتةحافولاو ةدالطا كاترهظب ظ 1

 تاذعع نمتْسأهللا ب اذعنا ةرو رضا انيلعب لقاع لك نا كل ذةصح ىلع لدياممو ايش مالا هده لاشمأ لعفي دق( +

 / ىمو منار عةئالرب ملا يكلعىذلا كريبككهنا هلوقىف هنذكيام اعناكد قفاضب و كلذ ذركحأ هنا ريشلا | 1

 لص فيكوو دن نم ددحاو لك ذاتسان ا هنرصس نم فرعي ناكو مهةلامو نسل مهطلاخ ام مالسلا هلع ا

 ١ :ىضر سا.ءنبالاعتو ءانرك ذام كلذ لك ىلييسن ا توثق٠اسسشالاءذه لوي ناك ذ عم هناع معلا كيذا[

 نمانءاحام ىلع لرتوز نإ الاه ) ىلا عتةلوق ءءادبش ءرخ ا ىفو ةرصس راسهنلا لوتأ ىف اوناكام_منعهللا : 1

 راه ارنا :رربانمآانا ايث لاذ املا هذه ىضةتامنا ضاقت تن ام ضقافانردطق ىذلاو تانسسلا || ٠
 نموه هنن نمو ى<الو اوف ترعال مه 4نافامر ج هرتاي مدنا قيادوخ قادرا نم لعنه ا 1
 ءازج كل ذو ايف نيدلاخر امتالا ابنت نم ىربح ندع تانج ىلعلا تاجردلا مسهل تنلو انتا هكا لعدقا : ] ١

 ىلءلدباع كلذ نع ميار ءاوالن وعرذ دي ده كال ىلاعت هنالاعأ ( نم 1

 كلذ تانشببلا نما“ احام ىلع لري ؤننااولاةفنيدا!لوصأ مول ةيكاةرسناو اال ُ

 ناو كرئؤننااولاةف 0 لعفال اونامعالا ن نءعوجرلا متم بلط نوءرذ تا ىلع ل دي ا

 اين دلا عف انمواسين دنا ض< نو عرف هرك ذب ىذا او ةأداو تاب مهءاس ىذلا نا ىهو'هلعلا اوننيو ةهلاقاملا |
 ربدقتلا نا (لؤالا) ناهحو همقفانرط* ى ىدارف رانا فاني لا الا عفاشم ص ضراءتالاهر اًضمر ْ

 داع لفرالل طف ىذلا ةعاط ىلعو ىأ 8 رطقىذإ!ىل-ءو تانيبلا نمانء اح ام ىل .عتوعرفاب كرتؤننلا ْ

 أ لمتذاجالافءافرسا تمون اولءانمسهنارعاو مسقتا ىلعاشفش نوكيتذوبي .(ىاشلا هولا | |
 كك معولا كلنا اورهاظ1ن كل كف ديمو أ مما ىنعم ىلءال ضاق تنام ضقااولاقف هب مهدعوأ امنوعأرت أ

 1 ولاقف كلذ لات مهملع له ببدل الآما وند مثال عوااعقملا نم ءوخرع انمبو ممتانا نع بلا مهني لالا
 | ةيصانمةروهشملا ةءارقل! ىفةاسخل!نااههجوو امندلا ةامل | ذخ ىضق”ٌكرقو انامل ةاسحلا هذه ضقت 1 نامل

 يعملو خبل امودريص همجغا عون تعوق كلوقك هب لوع_ما ىرحمهنارجاي فراقلا ىف عسناف فرلظلا ىل 2

 ىهد در . الاةداعس ا ططماستا وقد اف تناك فدك ىفواسدلا :اسحلا هذه ىفن روكيامعنا كن مكحو ءامقث

 ظ اًنلوفغللاسربانمآاا ولات ةمقابلا ةداهسل اىلا هبلصوملاىناسفلا ررضلا لمحت ىذتقي ىلمعلاو دبق

 1 اوركتح ذورحللا نم هلعاذ :هراامواولاه رصسلا نمهورهظا اما دهعمهاناطخ برق ناكاملو امأي ياخ

| 
1 

 ا
| 

 ع و 001



 غ1

 أ اوعتسام فقلتو ةمشر اصو هنسعىفام قلأ هنا ىلع ةلالد ا دضسةرصسلا قلأف هلوق فنا ملغ ( قب ااا دعت
 هيلعومومةلعفاما اوأرالف رص الع نمالعلا ةّقيطلا ىفاوناكم مال ل ذو ادص“ كلذ دن ءاورغترمالار ىظو

 رهسلاب سائلا بااغتاكمهس'رلاه لاقيو ةئبلا رهسلا نم سا هنا اوذرعم -ّمءانص نع اجراخ مالسلا
 ىلعماسح الا لا وحأريخشا ولدنا ءانمق: امني أف ارصماذه ناك لف انبلغول انملع قتال الا تناكو
 موجالف ىلاعتهقنا دنع نءاقداصالوسر هنوكى عمالسلا هيلع ىب-وم دي ىلءاهرو عظرور دانا لاهل اعئاصلا

 هنمدارملا سيلفا دصم ةرصسلا قلأف ىلاءتهلوقامأ دوحلاوهو عوضالا ىفدناه 201
 اودصعام ةعرم نءمهئاودو يفخالا لافام هش ليو الا لب نيدودثا وناك ا ملالاو دو هلا ىلعا ورم مه مهنا

 اوةاآمدوخلا اور فكلل مهيسع ومهااس حاول دقه أ نعأامفاثكلا باص لاقواوقلأ مسخاك
 | ةنللاارأر ىت- مهسؤراوعفريل مما ىورو نيثاسقاال نيب رفلامظعأ اكد وصبْلاو ركشال ةعاس دعب موسؤر

 ايلا نورس ىلا مهلز 2 مهدود»ىف هللا مهازا ادصءاو رخام ةمر كم نعو اهلهأباوثاوأروراشلاو

 اذب ربانمآ انا مولوق هب قلي ال كل ذو ني ماوراصلان امعمب ءار أول ىلاعت هنال دمعباذه ىناقلا لاه ةبن1ا ىف

 |نأ عمط أ ىذلا ولوة.نأهلاروذغم هنو كب هعطق عم مالسلا هيلع يهاربالزاجامل هباوجواناناطخ انث رثخإ]

 ش اة 8 رار ومأن ءةسع عزارتسإ ىلع هينتةصقلا هذه نا لاعاو رب انس ةقئمز وال لف طخ ىلر ذغب

 اك اهو لكأأ نم قرع تناك لدالا كاز وول نال كلذو تاثدملا لهب ءردقوىهياالاءاضقل اذاغنو
 يؤم كذو كرورض كلذ لعل اورثؤ م نم اهادبالنروم آت دح هناوهوار ءاطاملح اهيفلال دةسالا هحو

 داسيا ىلعر ديال هنا هسفن نم ةرورضلاهل_هب ل تاع لكنال نالطبلا ىميدب لونالاو مهريغام او قالا اما

 السلا ىتمةملحلام ولءلاهذهو تناك كى رخأ ءاهرغس مت ةدساو ةءفد ا نش ميظعتو تان اولا

 هزه ةعك اواه> ني ركنملا كماوأ نا ىرت 70[ ل وديا ذاغملاعلا اذهلرب دم نم ديال هاد عطقلا تدافا لقعاا ىف

 اهتحاوفرعاذاو هم لقاعلا ب امترا نكميالش ثم اهنمدحاو لكن اان انالدعبل هبا مم ىفاذدو تامدقملا

 مهسفنال ةراّقشلاو لولا لمصةتاوبحا مه تنال اع لاو جلا لصف وهركو لهذا ىلعاو رص مهنكل

 هده قا ةةربدم نم دمال لد ىنكبال لملدلاو لقعلا لاق, نأ الا لذ طق هسفنا كِل ذب ىذربالق اعنا ىرأآ ام

 تام لال ذ لعف ىتءهنا ىتد همتنلل يح انس ةمف.كبو اهبنرت ةمذدكي روعشلا زاخو ٍبولةااىف تامدَقملا

 امراجم ىف بولةااو لوقعا | ىلع دامعا ال هناف هر ده و هءاضةب لكل !نا ىل_ءل دي كل ذو بولا ١ىف جحاتنلا

 ايا وثودادزاهراظناو هراكسذا ىرام ىف «غ:لاوحأ ىلاراقذو ه اق نعسدعتلاح رط نموا حاف رصتو
 هلتاباونمآ مهنااولافو 4 اللعان مر نورافبرانمآ اولاه هلوقامأ ءانرك د

 00 نمالا دان تال هللا ةفرعمن ا ىلع كل ذل دف 0: ىمومونوراه ىلق ن*ءهوذر عا ىرلا

 وءرذن اى هو (ىلوالا ةدئاسفاا) هوركذام ىوس نام دئاف ى ءومو نوراه بربانم ا م-هلوةىف لب ف.عض

 نملاعلا ب رباثمآا واق م مناولف ىريغ هلا نم مكل تلع امل او: ىف ةءولالاو ىلعال امكيرانا هلو ىف ةسونرلا مدا
 ١ ومدق ملا هيلع لملدلا وةرابعلاهدهاوراتا ةمهتاا هذه عطقلذ ىريغبال ىنا 0 مهنالوةب نوعرأ ناكل
 موقلافا دلو انس: كيرنملأ هلوق ىفءابر هنا ىلع« اني ىسومل هتءوبر ىع دي ناكت وعرذ نال ىموم ىلع نروراهزكذ

 ةدئافلا )لالا اد وااعانق ىموم ىلء نورا هر كسه ذاو هدة مرح الن وءرذتاماهجان ع اوزرتاا

 مرحال ةقب رمش *ا|تاردإاو ةهظعأا ت تا ارا كلم امه هخ ىلاعت هللا نا اود هاا مما ىشو ( هماقلا

 انس ةريسي نأ فانوارقالاودووعسلا مدهش نوعر هنا مث كال ذ لال ى -ومو نوراغ براولاه

 نأ لبق هل حم منمآ لا ةفىبناا ىف ىرخأ ةببش لأ لالا ىنف هلوسربو ىلاعت هلا ن اعالا ىف م م سأنلارب ”اسءادتقال

 نذاناىل ةدلعنمآهلوق (امهادح ا ) نية مش ىلع لقدم مالكلا اذهورحدلا م ك4 لهنا مكل نذآ

 رظاوخلا,ةناعتسالاو ةرظاسلاو ثدحأ | نم ه.فدبال ليز, اج ريغ لوتالا رطاسللا ىلعداقعءالا نا رب رقت وكل

 0 مكبس ءلب ةريسعملا نع سيل مكناس نأ ىلع كلذ لد هل نم[ لاسلسا لب كاد نم امشا ولمذتل الأف

 ا جر ووو ووطتلا 100010001071 جب تتساوا وج مو رنا تدعم هي هوو سس وتوج هوبومجد ع روسوومج ن ررجج سور داصوح مج معصوم مح ووسط
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 لا ه0 - 4
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520000 
 0 يعي



 .: تاجردإ ارب امو ةملابصلا لابعالاو نامعالاب هير ىفأ نم ةنا نم ىلعلا تاجردلا لع ىلانعت هال ريثاكلا ٍْ

 آل نمءازح كلذو هلوفامأ نانعالا لهأن 0 ةاصعلاالا مهامو مس هريغا نوكست نأوديال ةلاعرب غىهىتاا ْ

 اد ىه ةماعلا تايسردلا نا ىلءةنسالاءذه تل دامللوق؟وهقلالا هلال لاق ن ءرم ديرب سامع نيا لاشف كنت ْ

 أ نانآرقلا فسدل هنا لعاو مهنعهتميرو لضغب هللا امعو ىصاسعملا,قأدق نوكي نم مهريغل ىهف كرت نمءازجأ ظ ١

 الجو دقاو) ىلاعت لوق «رابخلالا فدل ذ ثيثنكللو هب مهدعو 5 امنينمؤملاموقلاكئلو أب لعفنوعرف 0 ١

 هدون# نوع رفمهعبتاف ىدتالواكر دفاخعالا ب رصلا ىفاقيرط مهل بر ضاف ىدابعيرس آنا ىدومدنلا |

 رسأ نا ىسوم ىلا انبحو أ دقاو هلوق فنا مللعا (ىدهامو هموق نوءرف لضأو مميش غام ميلا نم م “1 . 1 3

 براقتاذانوكل(اهئلاثو)همعيتمو نوعر ةباطن ءاقث اعنوكمل (اهيناثو) كل ذىف مهداىم لاكستسا :

 ْ كلذ ىف الصاح ناك هالا باع تا عج نا ىلا .عتنيب تاس برمضان قدر املا لعمس قيرطلا برمشي ديراهلا | 07
 قدر الا قمع تان الان ابلانيكسنوءالا عفباسو اسبانئرق اسي ناك هنا (اهدعأ) قيرطلا || 0 8

264 

 || هنا نمالاكن امك اما عامودا وعطق اف ةقراسار ميسر 10 وق ةلزعملا تاق لمكنتل لس

نأ لاححسا كلذك نام نم ل كسحو ل. كلا لمبه ىلع دل ةماهنا هملع بح هنا ىلع صن ىلاعت م هللاق
 || نوكب 

 ةلازا ىلوأ ةريبكل ا باق عنا ىل-_ءكلذاادفانلقاكبا وثلا قبيل كلذ قب ملاذا و ميظعتلاو حدما] اة سم

 اللذي ههمالكصو سماد هديراطلا 5 ريس كلا باق عندي تاعاطلان ءةصدل شلل ةعاطلا ب اوث

 راص لكس أ | ىل دس ىلع هيلع لا ةماقنا ىلع ادلا صنلا نا ىلا عجر مالكلا لصاحسانلق دمعولا

 سكجولا نمىلوأرخ . د لعامم دج امج هناك لورا ولا اةكتسم هنوك ىلع ءالادلا صوهئالاضراعم

 ند مل نم وما ريغىلا و نم وما ىلا مقطر قراسلاف ديا لاربعو دابا يل ميعح ناك نمؤ!انالئلذو ا

 ةدافا ف نم لكن ارسنال ريما ايبتاط راما اةرر# وصلت او 5 رمخلا فرج ا ال | |

 هيد فأن اننامسملاا ول|ةفام رحم هبرتامن ياحي وع يسن ات ك2 (ةنلاشلا ل وسلا

 ييهاربالوقك ازاي هتباىلاانايتادعولا عضوم مهن امن ا ىلهح ىلابعت هللا نا هياودجو : ناكم لا ىف ب /1 ناك.

 ريسصيو أ امج ام | قس ناو دال ”ىب ا ميلا (ةعبارلا هل ك#لا) نب دهس ىف رىلا ها زينا مالسلا هس 9

 ىتالو ةحي منوم توبعال 1و هيوم د هن أهي ١ القمم ءذلاح نيغصولا نعمولفاَشس

 ىلٍلا تاجردلا مهلك ئلو أةتابلاصا! لمع دقانس وم هتايز هيلا لاحركص م ةءامةاس |

 نامت الوربسعمريغقافتالا كل ذو تاما اصا ا لكيات 01 تامللاسلا لعدقءلوقنا معاد | 1 3

 تاجزدلا هلت ناكت ايل اصلا لاسعالاو ناسعالاب ىفأ نمتارتذ من تابجاولاءادا ىلع ل لم نايت

 باص الوفعلا لوصح ىلع هنت“ 5 ..الاىفو راهنالا اتت نم ىرجت ندع تانج لاّمؤاه< رسبف من ىلعلا

 نوك.:النأ ةيلاعنوكت تال ىلا ثاجردلان ا باطما كاذ مكس بجوب وفذلا نع ره كال

 هءءعأأل

 ْ ةقئاط نم هزت ىلاعت هقدر اف هو ردمغسمرثك ةلاملا كاتو مالا هلع ىمومنا ىلع ةلالد كذا ظ

 || ةمكلاام لق ن اف هلثمءارسسالاو لءالاربسل معا ىرسلاو الا هيت
 ْن ءمويعنءالفو دعا نم دهثعال مدوءاقجا نوكينأ (اهدحأ) هوحولا قالا مهبىرس تأ ىف |

١ 

 0 8 رطمسيل برشاف هوقامأ مهو الف 7 ةركسم ىو ءركسم ىلا ْ

 0 ردا ل3 *نرخلا ىادنجن قاقلل قع سلالو ابر ناو امعلا بري ضل انرضلا ىف ظ 1

 املا نيكي اسي لاه نمو نس اذاقيرط ىسعملاو دحاو :ىش سدانل او نسددلاف ءابلاكيرحتب سي لاه نمذأ]
 الواكزد فانتال هلو م .(اهيل اثو)“ هامل“ نعالضفةوادنالو لو همف ناك امهنادارملاوسدنلا نعش ةةعوهذ | ْ
 لع ه عفر فاضضال هلوق هيومنس لاه ريخ اتاندشسو كد « لوح أى اف ثوعر 5لكر ديدأ فانختالعأ ىذم 5

 امس مب د م ا ل سس



 امال

 ل ممم م

 ا مهوفلكيو مهتمعر نم ضعبلا نوذخأب اوناكنام را كلذ كول انا مهد اهوحوءاركالا كلذ يف
 1 ال لوقلا اذهاولاقذ هلع نم تقولك فن وكلوهلعلاثادحاةملا | اودع حاشا ذافر كسلا لعت
 نيالا اوناكةر مسلاءاسؤرنا (اهناثو) سامءنبا هلاف نير كج ابن اث ملعتلاوال وأ لعتلا فاك ىأ كلذ

 اا هسردو تيربو ةاعئانىءومانرانوعر ةلاولاقف لامس !ىنءقادلاو طمقلا نمنانثانيعبسو
 02 ةرخسلا نأ ن نسما لاه (اهئلاثو) ءوضراعينا الا ىلأقهر هس لطب مانا ارح | س اارحاسب اذهاماولاةفءاصع

 أ اوزاك اعرور وذا ىف ن هركماوناكو رشح اءاو رضحأف مالسل هلع ىسوماوضراعنل نئادملا نماورسشح
 | ةوعد نال فعضاذهومارك !ناطلسلا ةوعددسعنبرعلاه# (اهءبادو) رمسلاراهظا فاضي نهركع
 ار ةهوءاسعن اناقع قيأو هعاطا ناي اوثريخ هلناو اولاق مئاهارك | نكت ]فو خ اهعمن كيلاذا ناطاسلا
 ااا رذكن هرفاكل ادد م هو رافك مولا هنا ناكس نس ا قداواباذع دشأ اسي ن ا رم
 فاول متدقلاتاذؤ ضان تنأام ضقا اوان مه دنع مظاعت لذ نيع ةفرطفف ناعالا م-مولق ىف تن

 ]| لاوج 5 حرششبمالكلا اذهاوتخ متريقس نخب هليد عسي هنا ئامأعنيتس نا :ارقل ا بصعنل م 1 دعنا
 ا اهفتوعالع 4-4 نافامر < هير تأنن نم هنانيمرحلا فاول اقف ةمانق ةاادص رعفنيمرلالاو تو نيئمْؤملا

 اا راك ألا مالا نا ىنمي نأ شلاربعض ها هلوقفءاسهلا (ىلوالا ةلكسملا) لثاسم هسفو ىحالو

 أذوب ض !بحاصاولاعرت 'اكلا !بامصأ دمعو ىلع عطقلا فهن" "الاه دهم ةلزتعملا تادّدسا (ةيناشلا :1ل1)

 ٍ اال ل مومعلادسغت طرنشلا ضرعم ىف نم ةلكوامر جم هبر تان نم هنا هلو مه هلناف مر ل كو مر

 ' نم نيماكتلا ضب ضرتعاو ل_خداءالولام مالكا خ نم جر ءانثةسالاو اهمدحاو لكع انتة ساروع

 . [)) لي اقم ىف مرحلا لعج ىلاعت هنا هملع لءادلاو مرم ةريبكل ا بحاص نا مالا ةنمالكلا اذه ىلءانبادعأ
 1 نيذلان نماؤلا ومرت أ نيذلانألاقو تاط اجلال دع دقا م ومهام نموت الاه ذنه ىف لاق هناف ن نمؤلا

 ] ْ رانااننذع ناو ةريبكلا بح اص ا واو ااعاو توك اوذم

 0 هذهنارلعاو ناميالان هةر ذل اقم ةملق ىف ناكَنمراشل م يدع !اريلنا فو فصولا 20

 : عفتني انا اذه نكلإ_سماذهف نمّؤملا "لب اقمىفمرحلا له ىلاعت هانا هلوقامأ ةفمعضتاضارتءالا

 1 ىلع ضارتعالا اذه ىنب هناكضرتسملا اذههذ نمّوَع سيل هنا ةلزتعملابهذمو نَمْوَم ةزتبكل ا بح اهنا تيئول

 | اهيف توعال مهج 4ناهقح ىف لابق» نأ ةريسبكلا باس قمليال هنااسنات هلوقطق اس ٌكِإ ذو هس: بهدم

 ! امأو هتيزخا دقفرانلا لش دن م كن انور ىلا عت لاه ةذشل اذياغىف منهج باذع نافل نالا نلق ىدعالو

 0 زوج هنا هقغلا لوصأ ف تيثلاقين نكد اولاربخ هضرا_عيالذرتاوتمنآرقا!لاقبف ثيدملا

 الأ تايلمعل ىف هما عوج رلاز وصف نافل ديغي كلذ لو ةيف برم نا مصخلاو دحاولاريذع نآرقلا صيت
 رخ[ناسنا ضرتعءاناف انههاهلا رسل زو الفتاداقّدعالا نم لبتامل علا نم تسدل هل ملا هذهو
 ردقلاو هّتءاط ب اوثب اطر هباتعزوكحص» النابو هبوتلا ىن: :ةطورمشم هب "الا هذه نا ىلع انهو لاهو

 مرن انااندنعو باقعلل طحوفعلااندنعن :ركاو باّمعلا كلذ طيدعام دج ونال ن اوه نب: رودلا نيب كرتشملا
 قى طرم :امآ ف معضاضيأ ضارتعالا اذه نا لسعاو هج لدين أو دبال وفعلا +_ةحىف ددولال ىذلا
 هيرىأ هنا هسلعقدسيال يئانلاو ام 0 رش هير تان نم لاه هنال هببلا ةحاح الدي وبلا

 ىلع هتالطازو الف مذلل مسا مرج انالامر ع ىمنال هنالو ةريغصل!بحاصامو ام رك هنوك لاح

 دنعولام وع نمددبءنءاحاع ضر اهم دع ولا ادهم وعل اذعننأ جيمصلا سا ارثعالا ل : ريغملا بحاص

 ناعالاب أ نوفامءالكو ىلعلا تاجردلا مسا كدلو ًافتاحطلاسا١لع دقانم قم هناننمو للاجت هلوتوهو
 نأز زوال لانلق ةعاطلا باوأ ون طيح ةمصعملا ب اَمع لم نافرئ اك! ضع كل د دعب قمت ةحلاسا!لامعالاو

 ابق هبلع دما ةماقاو هنعازوجيإل نا بجول كا ذكن كولا ولاقناف ةبصعملا باقع فدي ناميالا تاون لاشي

 | 8نركندفو بتاتا و-ىفاك هن لا لمس ىلعنوكت دةةه- رمد! ةعااو أراني ارفف ءال'امأ

 لاء هس

 ه6



 . ارتثع انئ الصح ركل !ةاضعب ب رتطامل مالسلا هملع ى وهتازابخالا ف ىور ود (ليالا نصلا) ثامما | ظ 5

 |نم طبس لك ذخلاف لم اوهو ريظعلا دوطلاكى ب رطلاو قيرطلانيامئاهءاملا قبو هقورط أ وتباسيااتيرط | | ١

 رابتإلا وال ايلوبلا ةبعو محامي رط لم لي لاه نم مهنمو قرطأ |وديه نمد رطىف يل ثارمسا ب | ١
 ||| نوكي تح قرط انه لص[ اذاالا لصال كلذو ميظعلادو امااكق رف لكراصف ىلا هلوقنآرقلا ع نمد | ' ١

 ايس رغلا فاش هرط مهل برضاف هلوقرحاطظ ىنابثلال رجلا ميظعلادوطلاكنيقي رطلا نييمتاقلاءايملا ||| | |:

 ئور (فاشلاثصلا ). سنجلاىلاا رات ةزطلا لعق وحاب تضع
 نادررناولاهو اوتنعت مسهل هب وقير بطلا منها مالبلا هملعىسومرهظا نأ دعب ليثارع ايئيناأ |

 ف 0 وعرف ى ماو رضاع وقلاناكلِذ دود.ءلا كس اذ هواضعبإ 00

 وعرفنا (ثااثلاْثصلا) درابلا تنهتللغ رب ف كصالةناورارفلاّ ب رط دو اذا فت

 رمل قانا ها هت نمزعي نكن كلل ىلا ضنا راتخا فكمءاهدلا ياني لبا اقاع
 شرف هعمل ركمرلا ىلع نأك مال_لا هبل ليربج نأ (امهدحأ) نوجواورك ذاذه دنعف»

 قشاتت رطل وما هذه لاش ىف كلا |صضص ود وحن وكي نأ دعي هلال دمعب اذه ل وقين أل ئاسقا نرع وعر

 ناكل ولاهم ىلع ىهالا ناكولذاضي أو كل ذكرهالا ناكأ ذا“ ريموت وأ

 ةحاس ىأفاضيأو لس ديال نأ يف لا سمالا ىلع لء<واف ود هذي نيام كل دور وملاك ل رخل كنف ا 1

 قوالا لبءاد_باءاملا ىف هسمربو هم وق عمم بخأن نا هنكم ناك دقو" هللا ءد به ىلا مالسلا هلع ليريخل | ١

 لكلا لش دانف ةمالسلا هنظ ىءٍباغذاوةرغامواواخدفل وخدلابو ركج دع ةمّدقم مأ هنا لاشين أ||| ٠
 افوخ نيطلاوءاملا يف هس دي ناكها مال ١ هلع ل بريس نعل ةن يذلا نا عب ارلاثصأ م( ىلابعت هللا مهقرغا ١

 ىذلا(سماملات ثلا )مالا مملح ءاست لاو ةكمالملاءقيلمال ناميالا نم عنملانالديعبف نءؤينأ نم ١
 الا ووذ ص اعل جر ”ىل_ءٌرمالرصلا اة كل عريعال ىف قلفنا 4 لاف ورصلا ملكمالسلا هيلع ىمومنا ور
 فايل ىلعال لان 1ناسل ىلع كلذ نا هل نم ا دنع وةاصللاط رمش تسل ةماملا ان دنعن الانا اروصأ ىلع عنتمربغ

 نءالاروطلا بناج كان دءاوو كو دع نم ١ نمت ادق ل ئارس !ىباب) ىلاعت هلوق# ميعامقاولاجللا 3
 هملع لاك نمو ىضغ مكيلع بكف ه.فاوغطنالو مك انةزرامتابمط نماولك ىوا_سلا و نمل مكبلع انتو 1
 ىموم موق ىلع منام ىلاهت هلا لعا (ىدتهامئال اص لبعو نءاو بان نار اغغل ىفاو ىوهدقف ضع !

 .:؛ لادن! ىلعةمدة2ءنوكن نأ بحت ”رمضملا ةلاززا نانا بثالو اهابا يهرك ذ منلا عاوف أب عالاسبلا هب 1 1

 ىلاعت هللا ادب اذ هلفهب ومندلا ةعفنملا لاصي ا نم ةمغن هوك ف مظعأ ةمني دلل ةعقنملا لاصي ن أك شالو ةعفنملا || |
 1 نماريثك ماظل عاف نض مد لزنب ناكنوعرذنافررضلا ةلازا ىلا ةراشاو هو مك ردعنموانبغاهوقبأإ |
 ا روطلا بناج ماندعاوو هوت ى مو ةنني دما ةعفذمل اركذب ىث مت لاعالا ىف باعتالاو حبا رخالاولالذالاو تقلا ِ

 1 ديب ثاث مث مسهتعي رمش رش ح رش مهي ناقل . هيقاناكم_ملعت تقولا كلدنف لإ زنأ هناهمف ةع فتم اهجوو نمالا |

 )| تاصغلا نع مهرحز عمك انقزرام ثانمطنءاولكىولإ لاو امكششءانلزئو هلوق ىعوذي ويت دلاةبعفتملا 1
 ناراغفا فاو ةوقب هقاد نءالويقم ناك بان منع ىصع نه نا نيد من ىدْع ماع ؟لعلصفهبفاوغطتالد هلو ا 1

 مكسيم أدق ”قاسكلاوةز أرق (ىلوالا هل سا ا) لثاسمانهه ماه الا نمدوصقملا ناس اًدهو بان" ْ 1

 ١ رقوذ رونلاب اهناف ىولسلاوّن ا مكملعاشازنو هلوقالاءاتلاءاهلك مان زرامَب اممط ن4 وقل مكتدعود |
 || (ةيئاشلالعسملا) م كردعاوو يجرب ومو دع مفان أ رقونونلاباهلكن وقاسلا |
 باك ار نماننت (ينااتندعو ليلا انا ولاه رصلا لباريس ١. نب مال لا هلع ىمومزواجاسأ ىباكلا لاق | ْ
 "هلل نوعا :زأ ىلا مهيتأب أم هدعوو باكلان مهمل أمل هير ىلا ى وم ىلدتن مث ىلإ ؛لاه ماك-الاو ضنا رفلاهمف |

 لافامنا لئاقم لاق م هلخال:ةاروتلا همت :561قنؤدعا وامنا هنالك اندعاوو لاهامتاو قلطنا مو نم
 نيل سي نورسفل لا 6-0000 ماد :زاتغا بسب الاف نايف اندعاو | “2

 ويلا بسب د اا آذ 1 1212107770777 كك1ك 1 9-3 1 ع يع وابو



 نا

 مالسلا هيلع لا ةفامهلاغو<ذقزنعالامهلسلذأ ماو برعلان م لجر ىلء او مج ركنا انو لو هيلع ا

2 -( 

 ١ اذهو فاضضالت نأ ىأءادّإالا ىلع( ىناشلاو) شاخالو فنا ريغ كلك لالا ىلء(امهدح أ )نيهجو |]
 ىزجتال ىأ سفن نع سف: ىزتالاموناوقتاو هلوةكهدف فاذتال ىندملا جاجرلاو ٌسفخالا لاق ءاّرذا!لوق ||[
 طرشل باو هلعج ىلعوت لاه (ىناشلاو) ىسمن هنا (اههدحأ) نآهو هنفو فخنال ةزجسأر كو سفن هن ١

 ا لاخلا لامعا نرصالا يجوع 00

 ةباقنملا فلالا ىهفلالانوكتالت أ ( اه انو ىشنعالن ماب اني اشنمو ىأ ىدنعت جال ننأو لقدن' اك ١
 نونطتوالدلاانواضاو ىلاعت هلوةك هلصافلا لجأ نم قالطالل ةدئ از نكسلو لعفلاا مال ىهىتلاهاسلا نع

 ىشخمالو هلوق(اهثلاثو) « انامعاريسا ىليق ىرت ل ناك ه هل اوق لثءنو كح. نأ (اهئلاثو) انوا هلنان 1
 ا لموبأ لاق هدونح نوعرفمهعداف هلوقامأ» املاء قرغلا ىشْتتالو نوعرف 5 لاردافاخ الثا قملاو

 نوعءرف مو« أ ىعملاو ةدن ازءاملانوكت ا سوو و مهعسأ نا ةغللاةاور معزا 1
 ءدونجو نوعرفمهع افكر حاجزا لاق و هدعن كرس أ ىم ًاربالو تسلب ذخأت ال ىلامت هلوةك هدونح | 5
 ماهي -كغف : اوقام أ مهعم ىهعنوكي نأزوركو ماب هدونج قا ءانعمو هدونوب كرقو ةدومح هعموىا ١ 5

1 | 
 نم مهاشغف كرتو ىلاعت هقناالا هبنك لعيالام مويشغىأ سعال ميظعت مويشغامو مهرتسو مهالع ىنءملاف

 ال طلال !هالدوعرا ذو أمم ثغاموأ ىلاعتو هناحتس هللا اما مها لعافو مهيشغام ميلا ' 35 ١

 أ ىلاع هللا قلخ نم لالضلا ناكول لاف هب ىضاقلا جتحاف ىدهامو هموق نوءرف لضأو فوقامأ مهك الهى ١

 يكف كل ذب همذ ىلاعتهقلانالو مهلضأ ىلا عتدقا لاقي نأ بجو لب هم وةنوءرفلضأو لاق نآزاحاملا ||
 كلذ قكسال الاو لعفلا كل ذا لعافرمغو »توك: نأو دب الئشب هرغ مذ نء نال ارفكألا فلات توك تأزإ زوج ||(

 لاه ثح املا نماهيذامو ةصقااركّدنلو داشرلا ل.دمالا مكبده اا موهاوق ىف هب مكي ىد_هامو هلوقو مدلا |

 ونبو مال هيلع ىموم ناكورضلا هموقب عطقي نأ ىمومىلاعت هللا يسأل هيمو ٠
 فة ئاهس مدهوالبل مب حرفن ملا وج رذد هل ب اودلاو ىلا نوعرق موق نم اوراعتسا ليئارمم

 [|هومدتلع | ل اس فور مالو دعب يع رجتي وفات -

 اهوذ خاف ماننعلا عضوم ىلع زوجت مهتلد تح موقلاريدتتا باور ةيصم نس م.هعم هماظعب !وسرخخنا 0

 هللا لص ادت نأ سابع نباركذو ةنل1 ىف كءمنوك ؟تلامذ ىمكح اًزودعلل مالنسسلا هملع ىموم لاف

 ل و هيلع هللا لص لوسرلاروهطت معسل فارم رمخ هنم كقزرب هللا لعلف هتأف بركس رهطدقةلدرب تععم ازا

 هللاهواهااو اطعأف ةءئاض نوناكلاسةفم كتان لامخت رع مث لاق ىن 5 رحنا لاق هنأ عممانأ ]
 ١ ال يفز ودانملا بع و سينا دزمز رفحرخو كمريش لدثا ”اىزوع ناامأ

 لدوتل لاق ترة انه: لا: رسل! ىلإ ى دوم ئه هتان باقلاو نيت ا ىو ةئامخينلا
 ىرءوم م بها لاقف قافناف ه رضفرصلا كلاصعب برضا نا هسرلا هللا جوأت يأت قرفن ارجل مالسلا هملع

 سرفل اناا ارمذ داو نوعرن :ىدي نيجمالسلا هيلع لب ربجر اصف دكثالملا نم نينالثو ةثالث ىف أ :!سر

 قرغلا فاخغاولا.ةقتةلايصا | هملع تمهف هللااعدف ةبطر هض مرو فك ١ ولا ةفهمضاولخ داعاللا هملع

 قرطااَكل: ىلانوعرذ ىل.ةافر هلا اوزواج ىت-اولخد مئاضعبم_هضعب ىرب ىتح ىوك مهندب لع فانضمد يف

 ىلع مال با اهيلع 1 ينل أو ناصح نمرف ىلع ناكو ىرتاكر اصفر صل ارص-دق ىمومنا هل هموق لاةف

 | مهلو أ داكو مهرخ ل خداذ | ىتس كلملا اوقملا ساذلا ىف ةكئاللا تحاصواهرثا ىلع نوعرغب مكنقاف 3
 قرغأدق لاق ىموماياذهاماولاةف مسيلعردلا ةقفخ ل.ءاريءاؤم عمسفاوقرغف مهيلعردهلا قتلا جرف
 دعني ارلللا لال اردد له دق عد !قيوماناولاقفوس لاا ورطادلاومحرف هسوقو توصوأ هل

 قلب يجو دبع دب ا حما يا ا 4 مولغملم

 مس خس وسمو سس سوسو مع ا مصصم صصص دع مح ههووس

 تاوعا



 تالا
 00 ب ل ا مس هس اسس سسسسسسس تم سسسسسسسسسا سستم ممسك | -

 !خ لاذ ببسو ىدتها مىلاعت 4 وقف ريضملا فالتخلا اك( ةطباتلا هجوما 3 ام راقغل ا : راقغ

 | هنةكياللا هاف ىدتهملاذاةقر نال اكلت طرا رهدسألا تيدا را (اهدحأ) ةثالث ف ةسنألا لع » وا ١
 أ هناا راولاه نيذلا نا ىلامت هلوقءدك وو هيلع توعو لية تسلا ف هلع ىح ةاكاازوفلا ىف كلذ

 نامنالا لاه ىلاعت هن اكفذ نيتفولا نيابشل لب نيتترملا نيا تلو الا هذه ىف ىحارتلل مث : ةلكو داوماقتسامت
 ةموادسملا فب وعملا انا كلذ ىف دب وعصالو دحا لكل قفّردقامم رساسلا لمسعلاوناجألاو 7 ه وتلا

 قبو هقفونو هقلاذي ادهب كلذ ا لع ىأ ىدتها مث وق نمد ارملا (اهن 3) ه.لعر ارقسالاو إذ ىلع

 ىئيمملاداقّدعالا ناميالا نمدارملا (اهئلاد ) ساسءنب ا نعريصتريسغنم كل دةمادا 3 هللا |

 ةومذلا قالخالا نم بلا اريهطتت ق اعتب ام كا ذدعب قب حرا ولسا لاعأ ىلا ةراشاحلاصلا لمعلاو,
 ناساف ةقيقحلا ىعمملاوهو 4ءامثالا ىث اقح ف اسكن ات ةسيفوصلا ناسا ىف ةسقب رطأ

 نعد وتلا بت لاق نم مهم(: هرمشاعلا هلّسملا) يدها مث لوب نان دارملا امه ناتي ما نات هفةم
 مت> اوناسيالا ىلسعهب وتلامدةىلاعت هتاف الا هدهب هلع تح اوانا نامالا,ناسنالا مالو تكلا /

 نامالا ىلعحلاصلا لمعل |فطع ىلاعت هالناهيالاى لخادرع خاصا لمعلان ا ىلعدي , الاهذهماني معأ | 0 1

 تاعو ىرثأ ىلعءالوأ مهلاف ىمومايك موق نع كل عأامو) ىلابعت هلوقهءلعتفوطءمللرباخفوطعملاو | ٠
 ناكملاىلا رتس ا ىف هم هوق مدن :دق هنا ىلع ةلالد ىم وماكم وق نع 1ع أامو هل اوققنا معا( ىضرتابزاللا ا 1 :

 رئاش فو ةرو ل !هذه ىف مالا روطلا بناج مك اندعاوو ىلاغت هلوق ىف هملعهبئامدا رمان وكي نأ بحيو 0

 هلوت(لؤالالاؤسلا)تالاؤسدب الا ىلعوروظل ا دمع تاقمملا دب رب“ هلل نيثالث ىسوماندعاووهلوةكروسلا ظ 1

 لاؤسلا ) هبفعانتماالو ماهفتسالا ةغيسفراكناهنا اولا لاحدتنا ىلع وهو ماهفتسا كن عأ امو
 ناكن اف هنعاع وثم نكي لوأ مَدَعَتلا كلذ نعاعونم ناكمنا لاقي نأ ام اولذال مالسلا هملع ىمومن!(ىناثلا | 0

 راكنالا كلذ ناك اعونمتناك ام هنا اناقناوءاببنالا نم ةمصعملا ع وقو مزلمف ةصعم ْمّدَقَتلا كا ذناك اعون 1

 ظ كلذ ىف أطخ أف مّدقنهداهتجاب هنأ الا كل ذىفاصن دو ام مالسلا هملعدلغل( با ولساو)ىلاعت هللا نّمزئاسرمغ ||
 ةحودمامنا(باوحطلاو)ةمومدمءلعلاو تلعولاه(ثلاشلالاؤلا) باّمعلا بح وةساف داهتحالا | ا

 هنا ىلع لددىذرئاهوق (عبارلالاؤلا) ةسنجو مكب رنم ةرف_غم ىلا اوعراسو ىلا عث لاف نيدلا ف ||

 ةفص د دع مزان هنا (انمهدح أ ) نيهسو نم لطان كلذو ىلاسعت هللءاضرلا لملك ذ لعفاسمنا مالسلا|هبلع | 00

 ىنموم نءامسذ ار ناك ام ىلاعت هنا لاقي نأ سجوءاض رلا كلذ لوص- لبق ىل اعت هنارح - الاو ىلاعت هلق | ظ ااا

 ءاسنالا لاح ق يلي ال كلذو هملعاطخاس ن وكي نأ جو هنعامضار نكي لا لو لان لصاخلا ليصتت نال | 6

 لاؤسلا)ءادتهالا ماوددارملاىدتها مث هلوقنااكءاضرا ماودل. هت دارملا(باودلا) السلا مسيلع | ظ
 كل نكي ملالاو هلىلاعت هللا هذ ىذلا تق ولا لق د اعمملا ىلا بهذ هنا ىلع ديما! تامتو هلوق (سماسفلا ْ

 مياكنعالضف ساسلا لجأ ق.ليال كلذو ءاضر ل: .سصتل نس ىلا عتهقفا أ ةفلان نان ظمتالسعت ظ ْ

 ىضاقي كيلا هلوق(سدانسلالاؤسلا) هم همفأطخأ ًاوداهتجالاب ناك كل ذناان 4 ذام(باولساو) ىلاعتهقا | 9

 لارسال نكسعي لىلاعت هللانا ىلعانقفا اون( با وحلا)ةناغلا» اهّنال ىلا نال ةهلسا ىف هت انوك | 0

 تبلط لوةد نأ هب قث اللا هناوح ناكف دل هعل !بس نع لاؤ-كلعأام .(عب راسا لاؤسلا)ئلدعوناكت 100

 | نم ناودلاو ىرتاكه لع قيطمزيغف كرت ىلع ءالوأ مه اا ىلافوشااو لا ضرةدانز
 نع لاوسلا(فاشلاوز د لعلا سفتراكنا(امهدحأ) نئيش نعني اعتهللالاؤسنا (لزالا)نيهحو | 1

 مّدَعَتالا ىمدجول) لانعفىناملا اذه باوملاب مال ا هبلع ىموم دنع نيرمالا مهأ ناك مدقتلا بيس 0 5 ا

 | هبقع م مهموة نءدنولا اهلثب مة ريسسي مقالا هع ماس نم نيدو ىان نم لو ةداعلا ىف هب لفةحالربش | ظ

 |ةسه "وب يلمع ا الا امم (قشز ىكرتا برل_لا تلعو لاقف للا نعلاؤشلا باو
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 هع ةييصيمس نسمح مس سمسم ومس م يس م سس معسل

 |[ وفر اودلا ىلع ام نمعالا ئرقو ماشل ا!ىلارمدم نم قلطن | نم ني نعءائدسرؤط نا دارملا لإ راسالو

 | ا هللا نإلاعاو مسهل دح رش اهمقو ميملعت ةاروتلا لزن5ىلاتهللا نالاما كلذب مْؤعلا عافّناو بر يضزح

 || من سبل ا "هللا ) يظع فرش كلذ بدس مودال ل ه-روطلا ىلع ىموم ماك ان ىلاعت
 ا دوم تانسطلاىف(ةسمانلالْمسملا) اوداطسأف َحالح اذاو هلو دابا ىهأ لب باج

 || ةزنأ ئ هنال لالا لتامو ىاكلال وقوهو (ىلاشلاو) ةم_هطالاذث اذان مىولسا او نا !نالذئ اذالا

 1 ىلوقلا ماتو لرتشم ىنعمنيدنعم انيبّتالنيهجولا نيب عج ازووكو نيممد" اي ويس ا وسل

 ا ْ نبالاق (اهدحأ )هوجو هفاوغطنالو ىلاعت وقف ( ةسداسلا"هلئلا)ةرق ةبلاةروسف م َدَةنَةِصَملا هذه

 [|| لادغلاو لئاقم لام (اهينانثو) هيسانص نم.ذخ اف اضهد مكّضعب لظنال ىأ اوفطتال امهنع هللا ىضر سامع
 ||| اودمعتستالىأةمعتلا اورفكتال لكلا لاه (اهثلاثثوإ) ةحانالا دس اوزواصتن أي مكسفنا همفاولظتال
 م | شعالا رق (ةعب اسلا ةهشسملا) مارخلا ىلا لالش ان رءاول دعتالو ركشلا نعاؤضرعنالو قلاع لع ى دنت

 : | للك نظورسكلاب "لصف هتاد.عباصص أن عش عالا ىورو مخلاناه- هالك للك نمو ”لدصف < قاسكلاو

 || قاذأ ب واذا لص نيدلا لح نم بوحولا ءانعف ركن مام |نيتماكل !ىف رسسكلااب ةماعلا ةءارقو عذرا
 ْ قوقودقنالز قش ىأ ىوه دقن ةوقو لوزن قمم موعضماو طع ىدهلا غل ساعت فوق نمو

 | هسف:فصو ىلاعت هق انا لعا ( ةنمانلا هلةسملا) لةسفاَولء نم طةساذاا وه ىوبم ىوه لات. ةيواهلا
 ْ اللا ا مألاولشنسملا و ىضامملا ظلي هتعربعو: رفغموانارفغل نيو ازافغواروةغوارفاعهنوكت |||
 | ةوتفارافغ ءنرك امأو ةمحراو ذدوغغلا كب دوهلوقفاروفغ هنوك امأو بنذلار ام ميسو !

 ا
0 | 

| 
 أ يئلرعشبنأرفةيالهتلانا فوقف بقتل ةغصام أو كلذ انرفغف مالسل الظل وق درتن شالا ا

 هللا كلر مغسل دو هيلع هلنا ىلص < قدح ىف لوقو اعمج بوثذل ارغب هت !نا هلودو ءاشن ناك ذنودامرغغدو ا

 ١ اورفغةسا تاقف مال اهملع حوت قح ىفو تانمؤمماو نيو مللو كت ذلرغغتساو هلوةفر افغتسالا اظفاامأو

 11 ةرغفملااوبلط مهلكمالسلا ىملع» اينالا نا لعاو ضرالا ىف ن نورغغتسيو ةكئالملا فوار افغناكمنام كير
 ا الاولاقفماللاهءلعح ونامأو نب رسال! نم -ننوكنلانحرتوانلرفغت)ناولاقف مالسلا هيلعمدآامأ

 ْ ْ هيرال اهلطو نيدلا مون ىتاطخ ىلر ةغينأ عمط أ ىذلاو لاقذ مال_سلا هملع يهارباامأو ىمهرتو ىلرفغت
 ||| هيلع يع ومامأو مكل هقئارثغب موملا مكملع بد رثتالهنوخاىف لام مالسلا هلع فسودامأو بر كلرَمغَتسأَس
 بر مالا هيلع ناهلسامأو هب 9 رفغساف مال اهملعد واد امو ىالوىل ارفعا بر ىل طيقلا ةصق ىفمالسأا ظ

 لو هلع مقا ىلصدتامأو يكمل ازيزعلا تن كناف مهلرفغت ناو ماللا هملع ىسعاِم ا زاكلم ]غو قرفغ ا
 1 | | اترفغااشرنولوق» مهدعب نماواح نيذلاو هلوق 2 ةةّمالاامأو تانمؤملاو نشمؤمالو كينذارفغتساو هلوقف

 1 ماك ارافغوار وذو اف أعاعت ل وكف ماكنة ةرفذملا ةقدقح الو أ نيبننأانهد مالكلا طستالعاو
 ا 0 ىلع عرفتو مهل بادال هنا عم ل ةعت فيكم السلا مهبلع“ اهسنالا قد ىف هترمغم نا نين م ةّماع هنرفغم نا

 1 ' لقوا هوتلادعب اريبكو اريغص نوكي نأ اما بنذلا نا هرب ,رةووفعلا تابثاىفاي ادصأ لال د تساءل اذه

 انارهغ غىهسإال عيبقلا كرت ارتو امبنءزواحلا هيلع بع و !ههياذع هللا نم حتي نالوالا نامسقلاو ب وبلا

 هنالدي الا حيرص ضقاش اذه ل_.قناف بولطماوهو ثلا.هلا مسقلا فال نار غلا قشصتالن ا نيعن»

 نانا نم تاانلقءادتهالا وحلاصلا لمعلا ونا.ءالاوةنوتلاةعبرأ ارومأ عما نم قو-ىفنارفغلا تدنا
 كلذ عموايدتهمو حلاصلا لمسعلا.ان 1 اوانم تاتا ناك ادم يندى دحا# الاصل عونمآو

 ملاظلاف مالظلاو مولطظل او ملاطل هن ؛الثءامعأ هلدبعلانا ىهر هدكذ اذههو انم الكم يقتسي ذنبك امنذمنوكب

 هدفه نمدحاو لك ”هلداقه ىف هللو هتم لال ذربك ذا مالت والو هج مولتن مون مواظلاو هسفنل لاظ موك

 انأف امالط تنكناو روةغانأف امولظ تنكناو رفاغان ا فاملاط تنكت ا لودي ىلاعت هنءاكنف مماءاسعسالا
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 جت حححسمس وووووسسسسم -

 | نعري_خأ لانعت هلا (لوالا) نيهسو نمل دعبنم كموقانتفدقاناف همدةمدنع ىموا هلوقزيب واذه |||
 باها! سالاريب دتىف عرش *”ىرمهاسلانا (ىناشاا) هنداع ىلءةتتاكلاةدوحوملا اظذاب ةمقرتملا ةنشفلا || |

 ةهلكسملا) ةدوجومةنتفلا ردق هناكو مالسلا هملع ىسوُم ةقرافم لاح مها الضا ىلع مْزع دمالدلا لعموم || |[؟
 هلكسملا) ةلا ىذرشعو ءدعقلا اذ نيني راملا زج تنلاندنو دارنا هناخ وسور سر (ةسماخلا | 1

 را اركملا مزاد الرب دْعتلا اذه ىلعو بضغا اة دش هنا (اهدحأ) اهوحوفسالاىفاورك ذ م ظ

 || لاش. اعرسو انزح نورثك الا لاق (اهيناث و) هلاك ديفي افسأ هل اوتو تضغلا لصأ ديشي نايشغ ةوق نال |
 بذغلاو ظادشغالا نيب اوةرفو ظاَغملا فس الا موق لاق (اهلانو) فساو«ةنحا ذااشعأ 1-2 || | ا ظ

 بوضغملاب زارضالا ةدارايضغلا ناكس ثء- نمي غلاء فصوبو طمخلاءفمولال ىلاعت هلا نأب ||| “١
 نع ىَح ىلاعت هلل نا م اكيلاو كصخلاك ماسسحالا ىلعالا مصيال كلذو امانا قشيرول :

 دقاناق هلوق نمدا را سدل هنا ىلع لدياذهو ةلزتعملا تااه مهلا هعوجر دعي مسه. تاع هلا مالسلا هم '

 ياعصالا لاما هقابتاعي نأ بيب مواعاملالاو مقر فكل ةاح ىلاعت هنا لدعل نمد :

 مكب دمدعي لأ موقانهلوت(اهدحأ) روم تاستاعملا كلت عومعو كنشنتفالا ىهنا هلوقب كلذ
 اوناكسول ءملعهجوتاسغا مالكلا اذه بوكسر هوت للا لزم

 مكهلا ادداولاف مهنا مهنع ىلاعت هلئاريخأ ام ىلعم اوسهلاالهنأ اودقتع ةنعااملامأ لمعلا ىوسرخآ هلام نيفرت

 ىلع تلا او دبع ممتكسم ل هلال اننيفرتعماوناكم مهن !(باولسا)مالكلا اذه مهلعهبوتي شيك ولالا ١

 اقرت )ب اولبا) نسل دعوا كاذيدا ارملاام( لاك هلال اوسلا) مانسمالا ةدبعبزك نيىذلا ليوأتا 10

 ماكحالاو عئارشلاىل_عءاوذقيل مسهلعةاروتلالازنا نممهدعرامدارانا (اهدحأ ) ايهوسو ||| '
 مك ام دع اوو هلق ع نم مد_ةنامفىلابعت هللا هك ذ ىذااوهو سال نيب امق دب م كلذ بمس مسهل لدو 1

 |١ دبعولا .(اهثلاثق) تاعاطلا ىلءباوثاا,ودداادعولاوه نسا ا دع ولانا (امئاناو) نعالاروطلا بناح | 1

 ىدو |مث هلق ىلا ىىضعم يلع "لوف هن اوغطتالو ىلاعت ةوتوهدهعلا كاذو دهاج لوتوهودولاوغ

 لاه هن ”اكتف مكير نم بضغم تهصحراع "لك نأ مت درأ مأ دهعلا مكماع ءلاطنأ ا كلد دعب هلوق هماع لسلدلاو

 ادعو نوك نأ لمع انههنسسحلادعولا (اهعبارو) هسبفاوغطنالو مكس اهنا لاه ىذلا كلذ حيسنفا 3

 في سشلا باكل الازئاب دعولا وهذ نيدلا عفانمامأ ابندلا عفانمفنوكي نأو ل ١
 ءاويفادلا قاس ادع الاى ميظعلا باوثلال ودم د_ءولاو ماك>الاو عئارسشا ا ىلا ىداهلا |[

 دوعلا مكملع لاطذأ لاه مث كلذ لعفدقو مهرايدو مهضرأ مه دعو دق ناكنوءرف كلالهاىل_.ق ىلاعت ||

 لوط نامل عاو ةيصدملامت دمعت مأدهعلا كلذ عيسنفأ دار اق مكب ر نم بضع | /

 نه كلذريَغو نوعرذ ند ءما أءاهئاخا نءىلاعتهللا ىيتيدهعلا كلم لال دحر ارومأ لمح دهعلا |

 (اهناشو) مهبولق تقف دمالا|مويلءلاطن هلوقك اذهو هرقل ةروس لت اوأ ىف ةروك ذملاةدودعملا عنا ||

 ىضذاقلا لاق نب رشءىلا هودرو اهلل“ ءازانمون لك اواءغ 'هل_ءلنوعد رآل الانا اوفرعمما ىور | 1

 القليل نيثالثمه دعو مالسلا هلع ىءومنا (اهئاانو و ) دحأ ىلع هيةشي داكيال كلذ نال كدكر اذه
 مكبر نم بضغ مكدلع لبي نأ در مأ هلونامأو د_هعلا لوط كل ذ ناك ىرخأ ةريشعا ف ىلاعت هنت اداز

 / 0 ا جو بااعا كلو كلذدب ريال ا دحأ نال ارهاظلا ىلعءوارحا نكعالاذ هد 0

 نمال لاعفالا تافصنم بضغلا نا ىل«كلذيءاهلعلا تحاو مالكلا اذه مص ضرعلاب سما ديره || 0
 لديا دهف ىد ءوم حفل اذ ةوقامأ ماسجبالا نم اون ف لزنتالىلاغت هقا تاذةفص نال تاذلا تافضأ]

 هيقاعللا نمهو دعو امدارملانا (امددحأ) دي ولسا بسسس[

 0 اًذِهدنغفروطلا نم مهيلا عجرين أ ىلا هل د ىل_ءةماهالا نمدزؤ دعوام (ىلاغلاو ) رادع: ىانألا

 1 ودبي نيالا منا( والا رتاج وه 00 وحلا اذهل ئانا فرانك اال ذعومانفلخ أ اماولا# ||
 ةينيع د سنعل سا 0053 “02

 1 7  1١ز 0

 يسب. يسبب يديد ديسلا نوويص



 غ5 ١
 اه رار ااا 1206 2 2ئ25آ57الفل7ال ل ب7اب77ب7جل ب 5 هممسشسسل ميشسسسلا مسسنسس

 أل نم كاعامو هلوقف نا معا و مالكلاا دو د ىل_«تترملا قيطنملا باوملا نعله ذدروام ىلاعت هللا باتع
 (|[| لاف موَقلايدارا اف اوفلتخ اونيصوص# موق عمن اممم روض < هيه ىلاعت هنا ىلع ةلالد ىمو ما. كل هوق
 ١ | ا هيلع ىموم مهم ةروطلا ىلا هعماوسرخضأ ىلا_هتهليا وسهر ادا دق نيذلا نوعمسلا ءايقذلا مه مسمضعر

 ظ ميقي نأ رمأو نوراه عموموم مهفل> نيذا مهو لبث ارسا باهل موقلا نو رشا لاهو هير ىلا اهوش مالا |

 [| ورع نأ نعو قنورانتش_قم برقلاب عي ىرثأ ىلءءالوأ مهلاقخ نيعبسلا عموه عجري نأ ى لاهل ةقملخ مهيذ
 1 ظ رثالااماورثالا نم مدفأرثالاو رصقلاءىلو أ اضي أ ه:عو مضلاب ىرثأر ع نب ىسع نءوربسكلاب ىرث ابو قءيو

 [| مهلضأو لدعم نمكموق اندفدقاباف لاه) ىلابعت هلوق بي رغرثالا ىععوهو ف.سلا دنرففعومسش
 ١ [| دهعلا مكلع لطف انسح ادعو مكي ر دعي ل ؟موقاي لاه افسأن ايضغهموق ىلا ىموم عجرف كىهاسسلا
 | اراروأ ال اكلواكلم ءلدعوماسفلخ أاماولاف ىدعوم مفلخ اف مكب رنم بضغمكع”ل < نأ تدرأ مأ
 0 | ةلاومكهلا اذهاولانةةراوخ هلا دس الع مهل رخاف"ىرماسسلا قا كل ذكفاهانفدقف موقلا همر نم
 3 + ىب وا لاهامل ىلا عت هنا معا (اعفنال وا "رض مسهل كاعال اوالوق ميلا عج ربالث أن و راالفأ ىف قاؤم

 5 | موقلا نم ثد_امىلاعت هلا هفّرع ىضرتل بر كيلا تاحيو هباوج فى ءوملافو موق ن عدل عأامو

 | 1| "قيماسلا مهلضأو دعب نم كموق انف دق انف لاسةف مهعمناكول ث دع نأ ده ناك امم مهقراف نا دعب
 || نيهجولرفكلامهف قا ىلا عتق انادارما نوكي ن زوال ةلزتعملا تلاه (ىلوالا ”هلمسملا) لئاسسمانههو
 ١ مسهلطأو لام هنا (ىناثل )كلذ لع فن نأ هللا نءزوجحال هنا ىلعةلاذلا ةءملةعللثالدلا (لوالا هجولا)

 | "يرماسلامولضأو هلوق لطس. ناكورثأ هدف كس اسلا لعفل نكي لمهمة لالضلا قاشهلناناكولو ”ىز: ماسلا
 ا | لي نأ درأ مأدهعلا مكملع لاطفأ لاه ةنتفلا كلت بدس رك ذب ممل اطال مالسلا هيلع ىموم نالفاضيأو

 | ]| اةيفهقلخ هقلانا هبقبسلا اواوقي نأ م#ها ناكل ىلا عت قله كلذ لص- ولف مكي ر نم بضغمكملع
 مكبر نه بضغ مكملع ل _< نأ متدرأ م لاضانضبأو مالسلا هملع ىسوم ميسقن لاس ناكف تت ذامال

 ىعمانتف هلوذا نوكي نأ بجو كلذ لطباسإ وه قلاملا وداسمف مملع بضغي نأ لاصسال ه.قاج كل ذناكولو

 ١" 1| ديل ازيش ىكلرانلاب هتنصما اذارانلا,بهذلا تنم لاة.ن احتمالا دع نوكتدق ةنتفاانالكلذورخا
 5 نأب نيفلكماور اص عقلا كا ذم ول رخال ىرماسلا نال كلذو مهياعفماكتلا هللادد انهو ن١ ىدرلا نم

 همهلا لأ م-:اللعلا نا نوفنرعيددنمحو مس سدلاهلا اهل نا ىلع ماسجالاو ملاعل "هل ب ثو د اولدتس

 ||[  سانلا بح أ ىلاعت لاه دوجوم فماكتلا ىف ديدشتلاو ةناف ناكف فءاكتلا ىف ديدشت دبعتل اذه ناك

 أ | توصروهظف سل باضصالا لاه ةلزتعم ا مالك مات اذه نونتفيال مهوانمآ اولوةينأ اوكرتي نأ
 ١ || اهلارمقل او رسمثلا نو كس ىنر ىذا !لسل دااورمقلاو سوشأ !ىفامم مظعأ ةبثبهذملا نم ذم لع نع
 7 ||| لح مديالف فيلكتلا ىف اديد_ثنلمملا كل: ثود_ح نوكرأل ذ ندخل اهلا لدم !كا ذ نوكى سناب ىلوأ

 "|| عيب ناني اناق ىرماسلا ىلا لالضالا فاض مهلوق مهم لالضل | قاخ ىلع هل دب ب جوف هلعديالا
 30 اضبأو انههاذكف ىلاعت هللا اوه اهلد_-وملاناكناو رهاظأا ىف اهم امس ىلا فاضنب داعلا ابد سملا

 ىذلامت لالدتسالا ةلزتعملل قمسالا ذه ىلعو ”ىرماسا االالضو_هدشأو ىأ ”ىرماسدل ا مهاضاو ُىرق
 (ةئاشلا "هلثسملا)ةريثك ارارصباكلا اذه ىف هرب رةنق مسام ىلع ىادلا لذي كَما بغشلا دام مس

 اوندنفافلأ ةيامتسا واكو رحل الاس لع مالسلا هبلعن وراه عمم_هفلخنيذلا م_هامههموقلان دارملا

 ناكرببج نب دعسة اور ىف امسممءهننا ىضر نم ابع نما لاق (ةثلاثلا هلثملا) افلا رمشء ىئئاريغل معلا
 ناكهنان ورك الاهيلعىذلاو رقبلا نو دبعتم .وق نم ناكو رمصم ىلا عقو نامركل هأ نماحلع ىرماسلا

 السر ناك لب ساي« نبا نعءاطع لاهو جباجزلا لاه ةرماسسأ اها لاقم ”هلسق نم لست ارمسا ىيء امظء نم

 نيبقمنوتلاو كل ذدهبلقلا مناك ةدعلا الك ادقاولاهو اهمءانأ عمنيعب رأاتهوب سو لل ني رمشع
 ميسيوم سلب
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 |[رسزعي ةس.هاالا بسال .الراولئاروهظنالدعللاةناعفاضأ ؛ كلذ اكن او ملا كلذ ىفهنافص نم

 | نعرشأ هناكىلاعت هللا مالكها (لزالا)هوبجو همن ىسنفهلوقامأو ةفالااوةدالءلا دنا ىفاوناك مولا

 ٠ْ | هناصس هنا غْئش همف ل الو ىف لحال هلالاناو ماسالا ثو دس لع لالدشسالا ىندلا "”ىرصاسسلا

 | اعفنالوا رضم-ياكعالو الوق ميلا عس ريال نأ نورب الذأ هلوقوهو هب لال دّد_سالا بجي ىذلا عملا نيب

 | ةاحفاو لالا بلع الانوكيالراهلا نوكيأل عفو رمضيالو ملكت يال نم نا مهلاسب رطخعيل ىأ

 1 ىسنف ىميوم هلاو مكهل |! ذه نا ىعملاو ماللا هيلع ىسوم هب فصو ”ىرماسلا لوقادهن ا (ىناثلا هجولا)

 | را تادسنت تبان هيرفا )نيت ل لوتوشسر يطوق عراب ا

 |امناباهتيولا مدع ىلع لالدتسا اذهفاعفنالوارمض مهل كلعالوالوق مهبلا عخجري رمال نأ ةفوقامأ عوجرلا ىف | !

 | ىلاعت ةوقكوهو تافصلا ءذسجبافوصوم نوكينأوّدبال 4الا نا ىلع لدياذهو رضتالو عفنتالو ملك ْ

 أرثك !ىفم اللا هملع ىمومناو ايس ك نع ىغيالورصالو عمسيالام ديعت مل مالسلا هلع ميهاربا

 |رابتخالا حاجزلا لاه (لوالا ثحاا) ناثح انهه قب مالشسسلا هملع ميس هاربا لئالد ىلعالا لوعبال ها

 | نوكتال هنا ى نيعاوصو اريعختتت توكلنا اومسحو هلوةك انعروجرالعا سيول

 | بوو ىلع لدن الامذه (فاثلاثصلا) لاعقالل ةيصانلا ىهمذه نأ نأ ىلعاضيأ بصتلا» رق
 ا | نم حملا ف بي روهو المس مهي ديالو مهماكب ال هنأ اوزيل ىرخاةبآ لامو اعتقل ةئرعمفراقتلا ْ

 ْ | اهلا ناكل م_هملكي ناكول لدقلا نا اذهنمدوصقملا سدلواسبب نوشع لجرأ م هلأ مانم الا ةددعمذ ىف لوف ظ

 ا | لوصح نكلو طورسشملا تاوذ ىطَدَدي اهتمدحاو تاوففةريثك طورمُسا اطورسشمنوك,نأزو<ئئوثلانالا

 1 (قح مكس نق دام مالسلا هملع ىلعل دوهبلا ضعي لاه (ثلاسثلا) طو رشم ا لوص»- ىضتقال اهندسلارلا

 ظ أ لعجا مكسنل حلق تصل اءام نم مكمادقأ تفجام ناو هسفانغاتناامو هه انفلتش اانا لاف مءاتْح 1

 1 ا نحرلام ب رناو هب ع ّجاتفامنا موقان لق نمنوراه مسه لاق دّقلو) ىلا عت هلوق * هوا تملك هلا

 أ مالسل!هماعنوراهنا معا (ىسومانملا عجرب ىىح نيفك اعهلع حرب ن اولا ىرم أ اوعبطأو ىنوء شاف.

 ! صالات هللادنع نماروم امرا يخش ىلعهتةفئام اق لخلا قعده سفن ىل_عهم ةقفش كلذ لاه انا

 | ىوقف ىفلخا هوقب مال هلع ىنوم هسخ أ د:ءنمارو أم ناكو ركذملا نع ىبنااوفو رعلا»

 أ هللا مال اهلا ناكاركذملا نءىهلاو فو رعملاب مالا للغش لولق نيد سفملا لسس عسناالو ملصأو.

 | نيعبرأ موق نم كلهم ىلا نوننب عشب ىلا ىلاعت هقلا سو ازوهيال كل ذو مال اهبلع ىموم مالو ىلاعت |

 ظ اوضغب مهلا لاه رامخالا لاءاةرارش :الاءالؤه برا. لاسقف مهرارمش نم اهل ن يتسو مسهرامش نم الأ ظ

 | نم سدلف ىاهت هاري همهو ص ؟نملسو هملع هنا ىلص هنئا لوسر لاهت سن أ لاق ةيانبلا تبامث لاو ىضخل
 هيلع هللا ىلص "ىلا ن نءرشنبنامعنلا نع ىعشلا ن نعو مهنم سيلف نيلبملا مهم ال عيصأ نمو يشل

 ا مي رتومهد دارو نينمؤملالثفلسف ١ |١
 اهلع بودكم نانداهفاهروز تأ و ةعضاوملا ضع يف تنكىروغلا نملا ىلعوبأ لاهو ىحاورهسلاب

 1 ”ىدرملا كلذ ىطع اهل تامف دضدءمل ارو هدهو ىلوضف ىف ةوصتنأ لاقناده ردا حالما تاقف ف.طا

 ا | عصي حالم اوان داندرمسكا تن :كفقروزل!تدعصو ”ىدرملا نذخ أف لري رسب تح هطعا همالغا لاف

 ْ عقوال همالك ل مخ هف_سناكو دضتعملا ىلا اجو ىندخ أف ةسفلا بح اساس تكساف دسار وب ْ

 أ هده ترسك) لاق ةفالللا كالو ىذلاتلقةمسحلا ال او نم لافت بستحملا تلق تن نما ”ىلعهرمصن
 ١ هذه ترسكأم ىلا تلقدح اولا اذه تيب ألق لاق: ءءوركم عفد ىلا ىدي لصت لذا ٌكيلع همس ةقدش تلق نانا : 1

 أ اج رسكل تنك اكثصبولو تكسمأف تبع !| ذه ىلا تاصواظفهقلا نيد ىف ةممسابت ريتك امنا اف نانا 0

 ْ ةقفشلاام ا ايط رش نوك ؟نأ بح الفلا هتدق هلعف أ تنكتلقف بلا كاتياو دقف شاب ج رخا لاف 1
 ا

 أ ىربنأ نم مظعأ قد" أو هس“ ان ىلءاقغشم بلغلا قمقر نوكت نأ ب ناسنالا نالذ نيإسملا ىلع ٍ



 كل

 ١ || أ هلال ل ركل عت لجرلا فضي دقو هكلمتاكسهأب ىأ نكمل دعوم انفلخ أ امانا اولاه مهن > اكف لدتلا

 ٠ || أ ةيبستلااولاقمغ 'اكف مهال مهؤانآكلذل لعافلا ناك ناو اسفن َملتق ذاورضلا م كنق رفذاو ىاهتهلوفك |

 ا | عوق ةؤلاسس كل ذرعسي نأ انغخانال مهتقر اغم ىعاضي أ ردن لو هنعمههام ىلع ردع "لذ لمعلا ةدمع ىلع وق

 .|لانواقف ةيشلاع ةوأانرمغنادارااو ل0 !ةدمعلوقاذ_هنا (ىناشااهولا) ةنتفلاةدا زو ةقرفتلا |
 0 1 أليف كوس نافانا كلاملاك ناك هناف ةهمثلا عقوأ ىذلاو هدعولا فاو بما لعاق بسلا لعافو

 ٍُ || لمعلا ةداسع ىلا ةدحاو ةعفد قط !نيدلا نع نيفاكملاءالقعلا نم ناسسنا فلا ةئاسقسن ءابرقعودحر

 8 || مهءوجر ليي فيكن رفكلا اوروطأو نيدلااوقرافامل عما اذه لثمن مةرورشلااهداسف فرعي ىذلا 0

 1 | نءهلبلا ىحى عنتمريغا ذهانلق ميلا دو مالسلا هملع ىموم عوجر ببس نيدلا كل دنع ةدمحاو ةمفد |

 |نياوورعوبأو ميلا تشب د: ميصاعو عقانو ميلا مض» ىءاسكلاو ةزأرقتآ ارق ثالث انكلع فن العاو سانلا |

 5 ظ | تاو فرضا لطرو ود لشمدااهودح اسمن خةلاوريسكلا امر يسكلانريثكنب او سهاع

 ا الوان «ىءاسكلاو ةزجأرق موقلاة شب ز رنم يا ساراس داورمسف موقلا نامت

 .[| نفد ثمانلح صاعنباو صقحو عفانو وثك ا ًارقو للان مةهقد# انلج ركب أ ةياورف م هاعو ورع

 | (اهدحأ) هوجو هيفف ديدسشتلاب ارق نم و رطل وح ءانرعتسا ان امانا عمانلج ءانعف فيفتلأرق أرق
 | (اهيا) كلذ مهم زاهاكف ابن وركن او ىل)ا ةراعساب مه سهأ ىا كل ذ ىلع مهاج مالسلا هيلع ىنومنا ]

 .[لا مهمزلا هنا عم ىلع كلذ مهل ىلاعت هنفا نا( اهتلانو و) هقلاان سمأي ثيح ىلا اهيدْؤن نأ ىلا اهلا نماضاأك اماه

 1 | أ (اهدسأ) تالا.ةحا هبق مث لقث هنالارزو بنذلا ىعم كل ذنمو لاقثالا ىهنرازوالاامآ مخمل هدف

 00 ةدئاف ريغ نم اهظفح ميماع ب ناكف م-ملع ةمّر تناك ماغملا نا ( اهيناثو و)الاة ثا تناك امرثكل هنا

 ] ُ لاق مالا هيلع نوراجن اربخما ىف ىورامان "ا اناج ىنعملاو مان“ "الار ازوالابدارملا( اهلا د)الاق5[تناكف

 ( ]| نازوصف للان ةيوقعستحاامتا مالسلا هساعىسومناىرمال لاهو اهتماؤروطتفةسحن اهنا
 1 كلذنا(اهعبارو) بنذو مئتاءاك اذههدر همزلي ىذا ئذلل ناسنالا لوةيدقولوقلا اذهاودارأ اونوكب

 0 ثم لاقي جار اثو ٠ بتو كيت ةسواممنا مرحالر ةكلا اهمأ ى رج مهل عمات ىف ينوون ز ْس « طبقال ناكل. ظ

 ظ اهوفذق (لوالا هجولا) اهوذذق نبأ مهما ىف هوو ه.فاورك ذف اهانفذةذ هلوقام[ىصاعملا تال 1 ف

 (ىناثاا هجولاو) مالسلا هيلع ىمومدوعلار اظن هيف ىلإسا عمجج مه رم أ مالسلا هباعنوراه نأك رفح ف

 ىلا كال دكفاولا# ترانا هيف عجب عضو ءىف (ثلاشثلا هجولاو) كالذب ”ىصاسسلا مدمأ عضوم فاهوذذق

 ناكلههناىفاوغلتخ افراو>هلا دس الع مهل عيرخ أذ فوقام آانل هذ ام لثم ”ىرصاس || لعف ىأ”ىرماسلا

 ةروصرّوص ”ىرماسلا لب لاضلا دي ىلعةداعلا قرر اهظازوال هنالال لالا لول افالم امح دسلسا كلذ
 ْ لهم !توس بني درم حيرخف حان للا اهب لخ دنت ثمح 2 قراختو دفا: مارت لهو لهملا لكسش ىلع

 0 وق (اهدحأ) هوجوب«بلعاوك>اومل- ههلاروياكراشو اسحراص هلأ فجل اوةلاوز
 ةح لحمل اوالعم امس ىلاعت هنا (اهناف) ةدئاف مالك. ما اذهل قباملامحرصي لولو لوسرارثأ نمةضنق |||

 زياوالاةجنعاوباس ا وراوللاهلتنأ (اهتلاثو) "ىلا لوانتامناوهواد_ج ءامسو ناو ملا ىف

 ظ 0000 امو وح يره ضيا بالا بو ديفا
 |!« ويستام لا جلا عسي وهو ىصاسلاب رم مالسلا هيلع نوراهنا سابعنب نع ةمركع ىورو

 : | كاتس فا مهللا ىرماسل الاه نوراه ىشمالف لأسامهطعا مهلا لاسقف ىلع داف رضنالو عفط معامأ

 لاكشا هيفف سوم هلاومكهلا ادهاولا_ةفدل اوقامأ ىنالاز عمكلذنوكيردَعَتلا اذه ىننءورافن رو نأ أ

 ظ | تاووسلا قااختاوهةعاسلا كالتىف لودعملا لمعلا كلذ نا اودةّدعاث م ةلاهط ا ىفا وناكتا م ولا ناوهو |
 | او دقتعي ل ناو لاس ميظعلا عجللا كل ذلثم ىلعن ونا اذه لثم نالو نيماكعا اوسيلو نين احم مهف ضرالاو ظ
 قمم داسوإ هال دابج ونزيد( نيزيا مها ياورد ىبوس اوبكملا اذهاولاه ف كف كلذ | ١

 - حلا ةمسسللتلا ا 5

00 
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  اشيأ كلذ ناكلاجلاف رعت لبق كلذ لعف ناو ةمصعم هتسلو هسأربذخال ا ناكمماعر دقام لعفدةنوراه 0

 ازياج هسأربو ديب ذخالا نآكن اف ىسأربالو ىتبمطب د خأأتال لافت مالسلا هيلعنوزاهنا (اهعيارو) ةيضعم ا 1
 ناك اًرئاجذخال كلذ نكي مل ناو ةمصعم كال ةنوكمق هل غب نأ 4 نأك انعا اعتمد > ًانالنوراهل وقناك أ

 ةروس فاس انا لكن !نع باوبللاو ٍنابلا اذه ىفةفمطل هتس!هذهة يا سيملل الضال لالا 1
 نم ةيصعملارو دصز وجال هنأ ىف ةيللسا لئالدها نماعاونْامنءناطبشل ا امهلز أ فىلاصت لوقرمسفت ١ رهن ف ورقلا ١

 هيلاعراستيامعلد واحلا نءدع_ ام ةضراعمو لد وأد هلد ا رهاوظ كل ع هودبولا هذه لصاسو ءامنن الا

 ناوانا(اه د ) اذوجو تالاكشالا هده نعبا ولا ىف انانأ لعام ةمّققملا هذه تنيثاذازث ريغ لي ماخإ
 ىذلا لءفلاف كا ذك ناك اذاو ممماءىلوالا ل رتزاوج ىلع انة فنا نكل» ءامنالا ىلع ةمصعملاز اودي

 َن رح الاو لو امهدحأ ن اكءلءا مالسل | امهيلع نوراهو ىموءامبب ىعأورخ الآ عع وامه

 ناك امهنم داو ل كسص نالزئاسرعغليوأتلا اذ هل.ةنافرخال ادكءوامهدح لعق كلذلف ل
 ند عنتمربغ ليل دل قلطملا ددسن ”انلق هن مزال هكرتو بو دن ا ل_هفواكر وأ ناك العف بأن

 كلذ لرتي دقو ملءالادي رتثنكنا ىرتاوأ كلذ لعفا دار ا نأ ىلعْلرتلاو لعمشلا ىف مزلا كاذ

 نايضغوحو لبق اماللا هنلع ى ومنا (اهيئاثو) ارّرةمامواعم هتباعر ىلءامهٌؤطاون ناكاذا ط
 ركف -[!نايضغلا ناف بضغل ا دنع كا ذلثم هسفنن نان الا لعفن اكمملا هّرجو هدأ سأربذنخ اف هموق ى ؛

 4سفن : ىرح نوراهءاحأ مالذسلا هيلع ىموم ىرجاف هت ىلع ضقيو هعباصأ ل فيو هم ىلع ضد | م

 االو طخ انالد 4 ركفلا لاح ف هسني لجرلا عدي أم هب عم هتف دك مشو ءاخأ ناك هلال | ١ ا
 هقعركتم لأ تطويل ارم اوني مرتين نسف مالكه نوراهر 0 :هالف نأ[
 قبنا (اهئلاثو) ليئارساى ينيب تةرفل اوققدأ تدع ا لات ةمقلا رش قش تاتا ظ ١)
 هملع ىسوملاولاقذ ةرنغ منع بان ورانهنا ىتح مال ا هيلع ىموم نظلا وسب امن ىلعا وتاكل يئارسا ! 1
 | لكم حاولالا ىف ف بةكورمش هب اهتأو هلل نيثالث السلا هملع ىموم ىلاعتهتنا دعو الف هتلتق تنامالسلا ل

 ش1 هيلع نوراه ف اضف ةءقاولا ةف.كنع صعق هيئد ل هيأ سأأريذخ اف ىأراضهموق ف ىأرف عبر عش د 3

 ]| موقلا نظيال#ل ىس بالو طب ذخأتال ىموم ىلعاه انشا لاسقف هلل مأ الام مهمولق ىلا قيس نأ مالسلا |
 | ةدحلا ىلع الوب ديد الجر مالسلا هيلع ىموم ناك فاشكلا يحاص لاق (اهعبارو) كب ,قيليالام | 0

 نود نمالع نو دمعي هموق ىأر نيح كلام مف هلسيداو ىلاعث هلل بضغل ادي دش[ ا قابلصتلاو ةنوشلناو |
 ةىظعلا ةثهدإا نم هنه ذل عللغاملةاروآلاحاولا اأن ا م المعلا تا ' الانما وار ام دعب د نم ىلاعت هلأ |

 اذهنارلع و رمثاكملاودعلا لابقا هملع ىلا ةاف هموق ىلع همةماخو هْخأب فنعو ةمجو ىلاعت هتئامضُع ١

 امناكءالقاع قبب ناك له ديدشلا بضغل | كلذ عم نكل كلو نضغل اديد ناك هلا به لاشي هنال طقاسبا 2
 ْ لج نم كلو دش بن نأ نات رك ذكيا تابلاىفام نر الهمام ةمقان" لئسالاه الكم القاع قب نافال أ أ

 0 ليسو الاه د هنالك ينال بضل كل ذف هناي ملق نافرخ الاكشا تدردق» ىصاسعملا

 .كءنمأم هوقامألعاهقاو لاؤ لا طوةسىف كش الذا.هزوج نمام أورئاغصلازو ل نم راش يفتنلا |
 اوك هنأ (ىناثا او ) ىئعيش”ن أ كعنسام دارأ او هلال نا ( لوتالا) ن اه جو همغف تعبت "ال نأ ءاضمهتأرذا | ْ

 ياش نم كءذمأم ( امهد )نال وق عاستالا فو اعد ما.ةمكعنم ماهاف ىنءدتل النأىلا كاعدام دارملا ا

 أ قوعبش نا (ىناثلاو)» اطعذي اور ف سابع نبا لوا ذهو مه هرهطظأ نيب ماسقما ل رتو بقوخلااو كاءاط نع 1
 لوقاذهو مبيدانومهلاتق تك رتلف نيدسفملا لمس عشتالو لصأ وىوقىف فات اكلتلقذا تصوف |

 باقعلل كم ىصاعلاو صاعهبر ركل نأ 1 رهاطءانعموى صا تيصصخا لات ل
 هلخ دنهدو دس د بءدبو هلوسرو هلث أ ض٠د ن نمد هوقاوا فني داش موجراناناف هلوسرو هللا صعينمو هول

 لق مأ نيا لافو مالا هملع وراه باح اذ بود>ولا رمالاناىل: ل لب ناسي العوض ا فال

3 

1 
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20000 

 )| اويلطا ىلاعت هللا لوقي مالسلا هملع هع ىردملا دعس ىبأ نعو اهنممهعنمفرانلا ىلع نوتفاهتي اهج
 نان زا +يباقلا ل اهرياتالو قر وبق تاج ىئافووناك !فاوشبعت ىدابعنمءاجرلا دنعلضفلا

 ءاق هعم :رعورأد كب وبأ ا ذاق لسو هملع هللا ىلص ىبنلاديرآتجرخ لاه ىفوأ ىأ ني هللا دبعنعو ىضغممف

 1 لع اعز اهنأر نع ةفشاك لولو ةأرما اذاغر عود أف لانض لاف كا لا ىدلا مضرمعل لاف ىكفريغم

 1 ىبهلاو ست تلعجوا.هداوت نخاف تءاسفاعا دانفذ ةأرملا كرد املسو هيلع هققا ىلصهقاالوسر لاسقفاهنبا
 . | ةهحر ,ذهنورتأ كلذ دنعمالسلا هملع لاةف ت.دكساف لسو هملع هللا ىلص ”ىبنلا تأر ف تةفتلاف اهرج ىف
 1 اهداوب هذ هنمنينمؤملان محرأ هللا ناهد ىسفنىذلاو لاف ةجسر هذه ىف ك هللا لوسراءاولاه اهداوب

 11 لاق دصسملا باي ىلسءباش ىلاراظتذا هباصصص أ هعمو سلاج سو هيلعهقنا ىلمهقلا لوسرانن هنا ىو ريو

 "|| اذه ىد.سو ىهلالاستف ىلوف كلذ باشلا عمسف اذه ىلارظنملفرانلا لهأ نم لجرىملا رظني نأ دارأن م
 1 ءادف ىناعت نأ كل اسأف كل ذكسمال ا ناك اذاه قداصهنالسعألا ًاورانلا له أ نمىفأب "ىلعدمش كلوسر

 3 ل : راس طءهذرخآ دما رانلا لءشدتالو «ةسكربت ىدح ىف راغاالهشتو ملسو هلعهتلا لص دمت ة أ

 5 00 اي كأم ادفو كل هش دس راغثلا٠ نمهتذقنا دق ىفأ, باس ثلارمثب دن! لافتو مالسلا هلع

 3 لا نوراع نا بجو نيلسملا ىلع تفشل او فور عملا, سهال ا نا لءاف كلذ تب اذا ىذا ىل 1ع

 3 57 هب الاي مافات |موقاءلاسةف قلاب حرص لب مم وةبالو مت رثكي لاسر فراسلا ىلع زيتفاهتم موقلا ىأر

 1 نوراهنا مث ىءوم نم نوراهةةزنمج تم تنأ <ىلعل مالسلا هملعهلوقب اوكسمت ةضفارلا نأ ىب مو هقيقدانههو

 ٍ ةعب انم نم عنملاو هسفن ةعب ام يلا ساننل ااعدو قلاب ح”رصو ريثما دعص ىلا , عيب ااذه ل ثم ىف ةمقتلا هتءئمام ١

 نوراه هلعفام لعفي نأ م اللا هماع "ىلع ىلع بيب ناكل ًاطذنا ىلع لسو هيلع هللا ىلص دمت هما تناكولذ ءرعغ |

 كلذ لعفي لاذ ىرمأ اوعيطأو ضوع.تاف لوين أو فرو ةمةتريغنمربنلا ىلءدعصي نأو مالسلا هيلع

 هنال هوحولا نأ ظعولا اذهىف كا مالسلا هياء نوراهنأ لءا و باوصلا ىلءاوناك ةَمالا نأ انام

 نجرلا مكحجب رناو هلوقباسنان' ىلاعت هلا ةفرعم ىلا مهاعد مث من اغا هلوقي الأ لطاسلا ن# مهرحز

 ادهوىرمأ اوعيطأو هاوقباعدار عئارسشلا ىلا مهاعدمث ىنر عاف هلوشب ةودنلا ةفرعم ىلا امام مهاع دمت

 ىلاهتهللا ةفرعم مث تاهمشلا|ةلازاوهو قد رطل ا نع ىذالا ةطاما نم ئذ لكل بقدبال هلال دما بدترتلاو»

 نمرلا مكب رناو لاف امناوهوسولا نسأل ىلع سترتلا اذه نأ تشن ةعب رشلا من وبدلامثلمالا ىهاسم افا

 نمو مي-رلا نحر اوههنال ميد و هتنا ليقاوبانت ىته مهام ناك هنال نجح رلا مسمي عضوملا ا_ه صفا
 دو او دملقتلا, لال دال ىف نا بتترتلا ادهاوملااه موال مهلا مت مع نوعرختاف نم مهاخ نأ <: جحر

 ىءوم لوق ىلس.:نكلو كت ل .ةنالاولاف مم كى ءومانملا عج رى يفك اعهسلعحربننا | ولان

 ىرمص أ تيمعفأ قءمش' ال نأ اواضمهتءار داك عنمامنور اها لاه ) ىلاعت هلوق كاذالا سدا داعم ا ةداعو | |

 7 معا (ىلوق بقرتملو ل_.ةارمما ب نيب تقّرذ ل ومتْنأ تش ىلا ىسأربالو يطب دخان المأ نيااء لاق |

 || هيلع ىنومنا (اهدحأ) هوجو نمتيتالا ءذهينوكسق مالسلامهيلع ءايبنالا ةمدعف نينعاطلان ا
 هعبتي لوأ هعتا دق نوراه نوكين أ اماف هب هر ءأناف سعأب وأ هعامتاب نوراه م دقن وكي نأاما مالسأاا

 توزاه ناك هعبب ؛0ناو ةيدصعمم رغاربغة المنال امندو ةمدعم نوراها ىسوم ذم الم تناك هعسانأف

 هانا هتءالم تناك هعاسن أنه سهأ ام مالسا اه لع ىمومنا انلق نا امأو ة.صعما الءاف ناك بجاوالاكران

 (اهناثو) نوراه ىللاوأ ىسوم ىلا اما ةيصعملا دانسا مزاب تارب دة ا عجب ىلعنأ تدثف ةمصعم عام الا لرتن

 هاصعدو نوراه نوكي نأ بجوةراكنالا لددس ىلع مهما ىسمأ تيدعفأ مالسلا هيلع وءوم لوق

 دقن ذنوراهلءفاذافةم .سعموهرايذاكمالسلا هيلع نو ناكل الاوار كنم نامدعلا كا ذنوكيتأو

 لعفدق مالسلا ةماع نور اهنال ةمصعماذهو ىبارالو ىت.هلب دخان ال م نباان هلوق (اهثل انو ) ةمصعملا ىلعف

 نالعن أد هز ,ةءقاولا نع ثحيدق مالسلا هءاعءومناكَناذ رجزلاو ظءولاو ةدنا نم هلعر دقاب
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 نس ند كرما لاء رس دوطلا ىلا السلا هلع بوجه ذي زا مالسنلا هلع ير مالسلا |

 سابلار اسندب نمهتفرعمو مالسلا هيلع ليريج هيرب صتخا فيك ى ضان نأ ىفاوةلتشاو ساشا | 7

 سعأ ني لعل | نمهظفسو هرغصىفمآرهنال هفرعامنا ىباكلا ة باور فاممنع هللا ىذر ساس عنب الانف | ١ أ

 6 املا دش نوعرفل هيرعش ال ث يح اهدإو حوطتو دلت ارا تناك لمت ارسسأ ىيدالوأ خد نوغرف |" 57

 لعجو مالسلا هلع ليربج هدأ نمم ىساسلا ناكنف سانلاباوطلشعو اوعرعرتي ىت- مهنوزرعفناداولا ا

 ىلعف عروس ني ١لاق هفرع هاراسأف هفر ءىتح هيلا فاتح لري ملف نيللاو لسعلا هنم عضت ةارأو هيق ىف هسفن فك | 37

 نا تلع ىنعملا نوكيو يمص هذان ةملكلارمسف نمو هوري ام تير يعج انوفا لامن اذهاأأ

 اذهبي رصننآ ”ارقأا ىف سبل ”ىتاهفصالا م سموب ونأ لاق ءامحالا ةمصاخهل مالسلا هيلع ل 5
 هعمرو هتتسهرثأبو ماللا هيلع ىموم لوسرلاءدا ران وكن نأ وهو هرخآ جواه هذ نورمسقلا+ 1

 هملع ىموم نار دقْتلاو هعمر لمت ع ناكأ ذا هرثا صض,ءقون الفرا وفق. نالف لحرل الود دقف

 لاةفلدعلا ب اىىف مولا لالضاىلاهاعد ىذلا سهالا نع :هلكملاو موللاءى غال ىلعىل.قأا

 اننا لولا نم ةسدمق تضبق د :ك دقو قي سيل هسيلع منأ ىذا نأ تفرع ءىأ هباورمد د لامع

 ا باذعلا ع نءهلاميماللا هيلع ىسو.م هللعا كل ذ دذعف 3 رطىأ هنن دق كد .دو كنس نم ث ىأ لو

 تالا و تام 10 ازموغو هسترل لحرلا لوةباكت تا نءرامالا ادلب دروآ امناو ةرخ . الاوامشدلا ىف | ١

 قح نم به ذم لم ىلعف ءوذكو هد عمالوسر مالسلا هيلع ى وم هزاعدام ا وريمالا ضي اذاستو اذكفف | ١

 ىذا١لوقلا اذهناملعاولا زنالاناوموي )ناو نو: كن اركذلا هملع لزن ذل ام" (ةوق هثءىلاعتدقا | '
 هيلع ليربس نا (اهدحأ) هودجول قمةحتل ا ىلا برقأ هنكلو نيرمسفملا فانتا هم سل لسور ذأ 1

 قالطاث هلا ةراشا فيرعتلا مالى_هحت ىتح ركذمدقئامف هلرك لو لوسرلا مسانرو عع سيل ماسلا |
 ةضنقوهو رافضالا نم هيفّدبال هنا (اهمأ اثو) بسلا لد فاكت هناكم الل لا هما 05 را لوسزا امن م

 ىرهاسلانأن اس ىف فسعتلا نمدبال هنا (اهثلانو 0 ولوسرلا سوكر ,ةاحرتأن م | 5
 اذه هسرفرفاسبا رمان اف رعفيكم ع هتفرعمو مالسأ ا هياء ليربجة بورن سانلا عسب نم صتخا نك 0

 لاح ليريد فرعنا ىرما بلا نال د معمق ءابر ىذلا وهمالسلا هيلعلب رمسن ا نمهورك ةىذلاورثالا || |

 غوابلا لاح هفرعام نكن او لالضالا لوا فيك قداص ىنمالسلا هملعىومومناااعطق فر عدل : و20 5

 5 (اهعارو) ةفرعملا كلن لوصحف ةيلوداملا لاس لايبرم مالسلا هيلعلي ربج توكل ةعفنمى أذ | ١

 ءوث ىلع علطا ماسلا هملع ىمو م لعلف لوي نأ لاهل ناكسا هنأس ا ذه بارت ىلع ةرفكاا ضعي عالط ا | َ

 0 لوةيو تاز ا ىف نعطي نمل اوس ىف اهلصاح عجربو تاز تملا ف اهل الف كلذ همشإ 1

 5 شو ززلا كا اوأ ةرمعملا كلت لوص»» دمفت ”نأ ةيصاخاهل ىتااةيددالا صعب ةفرعج مهماصتخال

 ١ تاوسو ىسفن هلا ىدعدام تلعف نمل سس تت ددل هلوقامأ ةباكلاتاز روعملا بايد

 || مالبساا هملع ىءومنائدبق ىاوه تعا لب ىربغد أ هتبلعفام ىلع دب قمل الاول ف1
 || هلوعف اسندلاىفهلاحامأ سهلا لاح نو وةرخ . ال اواسن لا ىف هلا نيب ناب هباجحأ ىراشلاى مكلذ عتابا ا

 اذاواولاو سها الو سما ال ىنا دار 1 نا (اهدحأ) هودجو هبذو ساسمال لوقت نأ ةاملا ىف كلن اف بهذاف |

 ( اهنا و) سا سمال لاف و ىبل !نمافوخ حاص بع نا دحأ دارأ اذا ناكف سو.سمملاو ساملاو بسال
 ةجرخأ مالسلا هيلع ىسو نالت اقم لاهو دجأ هطل اخيوأ ا دحأ ا ني نأ نم عملا ساسمال وبدأ رانا ظ
 ا لاذ هلع ىدحاولا ضرتعا « ىراربلا ىلا اديرط حرف كإ»أو تنأحيرخا هل لاهو لم" ارسا د ل2 ند ا

 ا اا عوا ةلاقباناوسامالوهلرشيالفاروبمتراضا ل |

 نينا راد سامة الودع مالا سانم الل وهنأ أ هلف كلاح ف كهل ل_.قاذافادي رفادير ١

 - مريب اهمال نا الجنا 0 نعل مضر نأ تروا ولث م ةيدو رطل ىرم ماشا ا
 معو ايلا جب هد وسح جح+ 106 دسم مم سمج د نجح ييرصمعل  يصيسي ص

 ب

 ]| تصوصصصصع و ريوس اج 0 حدس تس ع -- هم



 عال «
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 ثآرقلا ىف سيلا لعاو ىس ار بالو حلب ذخ أنال همالءاسأ ناك لءقو هكرتمف هنعهعفدل كلذب هبطاخامنا |
 عطنالو هلوةكمنع ىبءالالعاف نتا نو كس ىلعل ديالكئدلا نع ىبهلل ا ناف كلذ لعف هنا ىب_عةلالد |
 ردقلااذهو هلا هرم همس ًاريذخأ هنا هءفئذلاو كل عنطبأ تكرشأ نئاهلوةو نيقفاسن او نب رفاكلا |
 ذخ أ هلا لوةي نم ساسنلا نمو هان ام ىلع ضار غالا ريال كلذ لعب دق ىلإ هبافاسفنت سال ا ىلع ل ديال ظ

 | لئاسقلو ىلوق بقرت لو ل_.ئارسا ىنب نوت قرذلوقتنأ تيشح ىفا لاه مخ هراسبب هتساسو هنبجب هيت اوذ
 | فدكف ئثب همأ هنا ىلع دي ىسعأ تددعفا ىعبتنالنا كل غنمام مالسلا هءلع ىءوملوق نا لوقي نأ |
 أ اذه لثمزو 4 ل_هذىلوق بقرتلو لوة:نأ نمافوخ كلوق ل_ثتماملاسغا لاقي نأ هباوج ىف نس
 ىلا كلذ ىّدْؤيال نأ طرشي هملا باهذلابدعأ امنا مالسل ا هلع ىسوم لعأ( باوخاو ) لقاعلا ىلعمالكلا
 اولفداسفلا لس < ملاذا كعامتاب ىنتسعأ اغا كنال لاق ىعبتتالن اك عنمام ىسوم لاهل ف موقلا ىقداسف

 ا |ةلالدلا نم عفتاةيادهلا ىراصنالا مساقلاولأ مامالا لاق « كلوةلانقارم تنك امداسفلا لوط عم كتم ١

 ل اندلاقديدشا!باذعلا اولمكواونء"افةدحاوةنآ الا اوأرامو ناميالا نع بناجأ اوناك ةرحسلا ناف |
 1 م

 || اسعداع مث ةرصتلا همام لكمشتلاوانابعثاصعلا بالقنا اوأرم_مئاف هموقامأو نامعالا نعاوعجربّلو
 | قارفتا اوأرٌمةديدمةدم عسنلات ان" الااوأرو ىهلا هأ هناور سن سل كل ناب ةرصسلا فارتعا اوأرو
 أ عمءالؤهناغ مهددعةرثك عم مهءادعا كاهأو قرغلا نم مهام ا ىلاعن هللا ناو اتيرطرشع ىثآركلا
 0 ملا راهل اانا لعجا اولاهر غيلان و د.عياموقاو ا روركلا نماود رخاك تانآال هذه نم اودهانشام

 ْ ةيادهلابلب لثال دان ضرغل ا لع ال هنا ىلع ل دي كلذو هتدامع ىلءاوذ ؟عل ع نمانوطاودمءاملو ةهلآ

 ١ || نياايهريدقتو غفلا,نوقاملاوء املا ىل_عربملا ةرسكت لدو ةفاضالاو يملارمدكم مأنبااب ئاسكلاو ةزجأرق
 | [| نم هضنق تضيقف هياورصنب ملاعترص لاو ىماسا,كيطخاقلاق) ىلاعتهلوق « معاهتلاوهامأ

 كلناو سا هال ل وقت نأ هاما ىفكلناف بهذاق لاق ىسفن ىلتاوسذ] دكحو م د.:5 لوسرأ ارث

 هللا مكهلاامنااغسن ملا ىف هنغسنتل مث هنقر دخل اةكسص اع هملء تا ىذلا كولا ىلارطناو هغادغ نا ادعوم ظ
 مال_ىلا هلع نوراش هبط ام نم ع رفاسأ مالسلا هملع ىمومنا ملعا (اذعْئث لكعسووءال اهلا ال ىذلا ظ

 مال_بلا هياعنوراه عمارضاح ناكدةنوك.ن زوو ىرهاسلا ىلع بةأريخ ألاف هلرذعلا فرعو |
| 

 ىرهاسا اريضح تادم»:نوكي نأز وو ”ىرهاسلا عم ملكتلا فذ خ نورا ه عم مالكسل | ىسوم عطقاسأف |
 باخرد_همنطللاو ىرماسانكيطخام مالسلا هيلع ىموم لاذ هيطا يل ىمومهملا بهذوأ دعب نم |
 هعنص ميظعتو ه.لعراكنال اهم ضرغلاو هلك ءلطام ءانعم كمطخام أش لعفب نمل لقا ذاق هباطاذا سال ||
 لأ كرق (ىلوالاةلثسملا) ناتلئسمهمقو هباورصبيملا متربص لاقف كلذ ىفءرذع ىرمماسااركذ من
 |نوقايلاو قوفنم ةمه#ملا ءاننلاب اورصتتملا.ب”ىاسكلاو:زس ا رقوريسكلاب هباورمص_ ملاع ترضا
 ملام تلعةدسعوب ألاف نالوقراصنالاىف (ةيناثلا هلمملا ) لبئارساوي هيرصر ملا ىأءايلا ظ
 هرب رنا حاحزلا لافو ام-ْئءهّلا ىذر سابعنبالوقاذ_هو ماع ىأ ريص لجر مهلوق هنمو هياواعي |

 ||[  هب ترص هلوقث موري لام تير نورخآ ل اهتو املا عاري_سب هب ترمص يسع عمي ترصنو هتيأر عم هنرصأ |
 . | لاف بارت نم ةضيق لبا درفاس عضوم نمذخ أف مال_سلا همملءليربج بادى ار هنا دارأو هتريصبأ ىنعم |
 || ىهوفاقلا مية ضمق نسحلا أرق (ىلوالالثسا) لئاسمهيفواهت دن فلوسرا رثأ نم ةضمق تضعف |

 لوعفملاةيعست نم ضويقلا ىلعاهقالطاو ض.ةلا نم ةَرملاف ةضيةلاامأو ةغذملاو ةفرغلكضومقملل مسا ظ
 فارطابداصلاو فكلا ع... داضاافداصلاو داضل انك صيق تصيقفاضدأ ٌىرقو ريمالا برمضكر دسصملاب |
 سرفر أ نم دوه سمنبا أرق همدقعفاسةلاومغلا عمم ءاذنا مضقلاو مضخلا امهريطنو عباصالا ١

 ظ ىذا|بارتلاهرثاب دارو مالسلا هملع لربح لوس رادار ا اولاه نيرمسفملا ةماع (ةين اثلاهلّمسملا)لوسرلا
 | هلع ىلءنعورصلاقلف مول ءارامن!نورثك الا لاقفهار مهنا اوفاتخا عدي ادرفاح عضوم نم هذخأ |
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 ةحوتفملاءانلا م مول 2 :راقو لامتدتا اودرشا اور ودلا مقتلا كإم ئئانلا نالن ونا امرمش وهلدع

 ئرقو نسل ال هنأ شد لف نيمرحلاريش ع امأو مال_لا هملع ل مكا رسمالو أ ىلاسعت هققري_عضلاو ةسدغلا ىل ا

 هب ى دي همق يثمن رق هنا (امهدح )نالوقروصلا ف (ةيناشلا هللا) ةروص عجواولا خفبروصلا ١

 مب دوسلا ارق نم: ارق هلع ل ديو همن ورلا شن ريتال اوةووص عيب نا (ناتلا ديا ىفا ال
 دهوئام لائمأ,ةرخ الارومأ سال! فرعيىلاعت هتلاوروت اذ! !ىفرشناذافىلاعتهلوةاكوأ لوالاوواولا 1

| 
١ 

 ةذلا اذه نمدار !1(ةئلاشلا لنسملاركاسعلا ىفورافسالا دنعقوبلا ىف هذلا ساثلاة داع ٠ نيا قل 0 آ

 20 وصلا فنلا نا ىلءةلالدلاك اهرْزَذ مون يمر ارمش غو كلذ دعب هلوق نال ةسن
 لاتزءاضلا نءوفعلا مدع ىلع لدفةاسعلاورافكلا لو انتي نيمرجلا هلوقةلزتءملا تلاف (ىلو لئابم هيففافرزدثموينيمرجبارشفو ةوقامأ ب اوذانو انقروملاف اني ءددرخال سا م

 1 هلئدسملا) مالكلا اذه مدت دقو رخآاهلاهننا عماو ود_2انيذلا نيمرح اب ديرب امهنع هنا ىو

 نوسعلاق رز ىعي لتاقمو احتل لاه (اهدحأ) هوحو ىل_ءةقر زلاندارملا فاوفلتشا (
 :ىسمناربخ | ىلاع هقئاَّنا سدلأأ ىل_.ةناف كلذ مءاشننا برعلاو مهمةلخ امي موشنت ة هقرر ىهو هوحولادوس 5

 نمدارملا (اهينانث) لاحفف قرزاو لا ىفىبعأنوكي هءلانلق قرزاو ىعأن وكيف يكفامعنورشحت ٠
 داوسو ريثما ف نومعدو ةّرم لو أ ف ءارصن نوجر م حاجزلا لاه ع ىأاهرز ىاكلا لاق ىمسعلاةقرزلا |
 راصالا هسف صمشت موملمهرخؤرامغ اىلا.عت لاه دقو ىعأن وكي فدكل بقناف قرزت هذ اذانيعلا ] 1

 مهلا وحن 'باومللاف ارقي فدكىعالاو كيك أرثاموةف لاق دقو لاس ىععالا نم رمسبلا صوُصْتو
 فعضا هنال صح اش قرزالاو مهراصبأ صون ةقرزلا هذ بدارملا موب أ لاق (اهئلانو و١ فاد دق 1

 مو.لمهرخؤيامناهلوةكوهو هركبأ ل عقوتملا فئامخللا لاحهذهو هنتي نا ديرب ئشا او اه دحم نوكي هرمدب أ 1

 نسطعل | ٌةَدش نم ممنال لاف ىبارعالا نبا نع بلعث هاور ا دكهاش اطعامرز (اهعبارو ) راسالا هم صا | 3

 (اهسماخو)ادرو مح + ىلا نيمرحملا قوسنو ىلا.هن هلوقريس فلا اده ىلع ل ديو قررت ىت- - ممنومعداوسريغت أ

 ةمايقلا مويرافكلا تاغصنم(ةثلاثلا ةغصلا) هنول انس .الاسمف ني_عماط لاق "ىباو ءالا نما ع نع باعت كح

 لاقي نورت استي ىأنوتناذن (ىلوالا هلم لا) لأسم هيفوا رشعالا مثبانا مهني نوتفاذكي ىلاعت هلوق | ِْ

 نوتفاخضتيامتاو اسمهالا عمست الف ىلاعت هلوقري_ظنوهو رارس ١١ تنال او هنا تناغو تدع تو 1

 نوقبطي الف فءضااةياهن ىف فوم بيس اوراص مسممالوأ ل اوهلاو بءرلا نءم_هرود_طنأ ء الما هال ١
 هناودارا موق لاقفربقلا فوأ امندلا ف ثمللا سثِمل نا هلوقبدا راان !ىفاوذلتخا (ةيناغلا هلثسملا) نول 1 ا ُ

 ددعضرالاى َء ثمل مك لاق ىلاعت لوب هلعاوجتحاو اعل او ةداّتقو نسل الوقاذهو امندلا ف ثبالا ْ 1

 اوام دأاندلاف يئلودلا ون مما لاقي نأ اما لق ناف نيداعلا لأ ساف مون ضعبو اا مونانئيلا ولاه نين |
 هنال نب اجريغىف امل او هاسن دلي ىف ةنس نيس ناسنالا قي أ زامل ةزاجولذازئاج ريغ لوالاو كلذ

 او رشح اذا مهلعا (اهدحأ) وجو همفانلق هفةدئافال ب ذكلا اذهوامسالن ور ذكيالةرخالا لهو بذك |
 الااوركذاموان الا فمه رعرادقمنعاولهذ مهلعاهعقو :دشلف لا وهالاكلئاو اواراعو مالا لوأ ىف ألا
 لوهل ادنعناسنالاو لاوعالا هذه عتنالى ج-اسندلا ىفةهلءاقلا ماءالا كانال انش عام !:ءااولاةفليلقلا ا

 نأالا مهتذتف نكت مث هلوقىف ماعنالاةروسىفروك ذم هريرغت ما-ةوءامسئ ال ارهظ أن عله ٌديِدق دب دندن | ٌْ

 انندلا ف مهرامتأ وليا فال شالا اثدلا فره رعرادةجنوملاعم منا (اهينانأو) ناكر رشا ااا واولاه
 لس مسهلقعا لاه و مانا رمشعالاابندلا فات ئيلام مس عذعب لاَقف "هللا ةيا_متىفاهو دحو ة ةرح ٠ الارا.عان 0|

 لبددحاولامويلاكلي يا ةرمشعكة رخ الا ىف انثمل ردك ىلاساقلاامندلا ف نئيلردق ىأ اد اوام وال انئيلام '
 ةريشعلاالا هنعيرعيال عضال هذه لاشمأ ىف للقلا نارك لاب دحاولاوةرعشعلا صخامماو مدعلا كا 0

 رصقلاءاه وفموناهلعاوفسانورورمسلاو ةمعنلا مادا اوركذتدنادشلا اوني اءان مهما (اهئلانثو) د اولاو
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 ظ "انا ىسديرأامل- فزوو هتأوهو وب ءركذام(هئلاثد )لالا م مالكلا مظن ىلا برق أو نسحأ
 / 0 ,هللا امندأ ا ني زنم[ىلاعت هللا« باخضف هسنولداو لن وكي الفل. عاطقن !هاباهقنا بيذسعق ن ءنوكبذ

 ل ا م ةدحاولا ةرماللعمساوهوراغننزون ساسمالىرقواندلا اسمة ,زنونبلاو لاملاهوقب امه 4
 | كوةعمذهىأ دعولا ئععدع وملاو هفلخك نلادع وم كل ناو ةلوةوهذ ةرخ . الا ىفهلاس حرم امأو سما

 | ارقنيبملاتا رسكلاوهكإ ذو ةرخ"الاواسنالا ع ٠ الابا ذع ىلاريسملا,دعولا كل ت13 دلا ىف

 || أرقو كنعرخ اي ناو هلا هيك: سس ىأدعولا كلذ فاخت نا ىأماللا فيات ناةفوكلاو ةيدلا لهأ
 1 هع فلذت ن لو هنع بغت ناو هلا« 600 كب ند اوورع وأ ًاورينكنبا

 0 مالسلا هلع ”اكنف نوذلاب هلك نا دو هسم نب | نعو سيف فلخالاقحادعو ملا هن اكدسع ىلأ

 | 2 :ىذلا كهل !ىلارظناو هلوقوهف هلا لاح حرمش امأو كل بدأ ال وقف هنا. ماك هظفلب ىلا عن هللا لوق

 تنذع تالوصأرنوهكفت ما كاذكو اه رسكو ءالغلا فب ةدأرقن هنا تاظىف لضفملا لاه امك اع هملع

 أ 27و لالا رطب رعلا سن نكسة لا «زللا تاك اذا نوكي اهنا كلو كدألاألا

 ١ ايت نول اودي فعاضا !ىفنولعفي كلذ كو اهلاح ىلع ءانقلا كلرتاهكت نمواهملا ةطقاسلا ماللا ةرمسكَل هز
 | هقارعادارملا .(امهدحأ ) ن ناه>و هاقردنلهلوقىفد اني ملا هيت كرا لاي هحسسسمو

 وموم صا ئذسل !لاهورانلانهقارحا ن عالي هذلا نأ الامدوا راد هنا ىلع ل ديأم د اذهورانلاب

 | ةتجذلدوعس با فرحقومدامر فن مؤرحأ مدل هنملان عفوا عرف السلا سلع

 الا لدت ةءارّشلاهذهوهدرباذا هقر هقرحلا_ةيدرب#ملانهن درعنل ىأ تقرأ (ا.بمنانو) هنئرعلو

 ظ || زتامواسمالاضبن أ نكيو دواي نأ عضال ةداقادالواسم باتي هلا لم
 ًارقورانااهه_:قرخاءانءموءارلا ديد_ثتو نوناا مضي ةماعلا :ءارقاهغ سن نكع ثم تراص تح دريأأ

 ١ آ١ مدلل اهل نوم نأ عاد هندربنل عي هففخءارلا ضو نونا خ“ ذب هنقرصل نص. نباو رقعج ولأ ا

 || ةدايعلل و صتسملا ىآمكولا امنا لاق قولا نيدلا ناس ىلاداع ىرهاسلاهبلا بهذام لاطب نم غ غرفالا
 || ىلاعتةرق ٠ هد عيال ن موهد عي نم لعب لت اقملاهالعو + لك عمو وهال اهلاال ىذلا هللا يلغعتلاو

 ةماسقلا موب لم< هناف « دع ضرعأ نمارك ذاندل نم لانه ادقو قي_سدقام٠اسنانم كدلع صق: كلذك )

 مسن نوتفاغياهرز دموي نيمر مارش غوروصا ىف نقل مونالح ةماسقل موي مهلءاسوهفنيدلاارزو
 ليلاعنو دامس أرعا (امووالا حل ناةقيرطمهلثءأ لوةيذانولوةبامج لءأ نك ارمشعالا سمانا
 ٍ ”اسنمكءاع صن كلذكهلوقب هه أ امن 5 ىرمهاسلا عم مالو أن وعرف عممالسلا هملع ىموم ةصق حرم

 ١ نيدلا ىف ابنيفاكمالر اصرتسال اور امتعالارثكملو كرار دهتمىفةدايزو كنا ل اريثكت م هلاوجأو مالارامخا
 0 1 ذا ىذنآرغقلاو كلركذإ هناو هانلزنأ كر اسرك ذاذهو ىلاعت لاه متآرقا !ىعي ارك ذاندل ن ملانت دقو
 1 1 ٌّّ "دهن باك هنا(اهدحأ) هوحورك ذل, نآرقلا ةسمس ىف رك ذا «سلع ل زن ىذلا اج "ابرك ذ نم خينايأع

 6 فق هنامعتو ىلاعت هلناءال 7عاونأرك ذيهنأ ) اهنانو ( مه أمسدو مهر دع نم سانلا هلا حاتحام

 1 | كموةلو كلركذإهناو لاه ام ىلع كموداو لإ فرش اورك ذا! همف (اهئلابثو ) ظعاوملا اع
 ا ||| نا دمعولا ةدثنيب كلذب هتم_هن نيباكورك ذلا لغأ اؤائساف لا قفار كس ذهنك لكو قامت هقاتأ
 ٍُإ 1 أوهرز زولاوارزو ةسماشلام ول لم هناف هسنع ضرعأ نمد اوة(اهاوأ) وجو نم ينمؤي لو هنع ا
 | لماملا ب علمت ىذلااهلامحاةنوعدو ىقاسعملا ىلسءاهلق# قاممشتارزو اها_وس 'هل_.هللاهءوقعلا

 |٠ ١ (امهدح أ) نيوجو نءرزولا كلذ ةفصلاعتنيب مثل محي عرقو مئالاوهورزولا ٠ ازحاهنالوأ هرهطظ ضو

 1 الو# ىأ الجرزولا اذهأ وساامو ىأالج ةماسقأ امون م_هلءاسوهلوت (ىناشلاو) اديؤمادلخ ن نوكيهنا

 زوسلا ىف نغم مولوهةماسقلا موي نانا دارملاةروصلا ىف فني مد (ايهنانو ( ريق ىلع بوصتمالحو

 ظ مسد لام ىلع ىف نوقادلا راوتر رك تاتا ايرعوا ارق(ىلوالا هلشسلا) لتاسم هور

 هيت أف



 4/7 جب

 (اهينانو) ءاملاعقنتسم لقو نئمطملاناكم اهو اعافاهنوك (اهيدحا) تافهدتقولاّك ل: ضرال
 (اهثلاباو) فصفصلا كل ذكوةيوتلاءالملا ضرالا عاملا مو لاقو هلع تامضالىذااوهو فصغدا ١

 رسكحا !,حوعلااولافذ حوعلاو حوغل اَنيباوْمَرْد دق فاشكلا بح اصل اهو امه الواس .وعاهفىرئال ةلوق
 اذهراشخا انلق نيعلار وكمل اهيف مص فيكف نيعضزالا ىلدق ن اف نايعالا ىف فلاب ج وعلاو فاعلا فا

 ضرأ ةعطقىلاتد_عولك نال كاذو جاجوعالا ىذنوءا ومسالاب ضرالا فصوف عيدب عقومهل ظفلا
 ةسراخح وعلا نضاعاوت أ ا هف تدجو ةمسدنهلا سيبانقلاءاهتلياهاذافةيو تلا فتغلانو اهب وف 1

 ملءاوريسكلا حروع همق لف ىناسعمل اه قدا اد-فطاامل جاحوءالا نمردقلا ْلاذف لاه ىرصبلا سملا نع 0

 ضعب لتي نآودبال علضملا نال ةق.ة> ةركس موملا كا ذنوكت ضرالا نأ ىلعلدتتب الاءذ_هنأ '

 ءودتلات مالا (اهعبارو) هناا ارهاظ هلط_ كل دو حاح وعالا ىلع لو ةمامسالا ىلعال ضعبا ني

 مو.لاكاذنوكح:ضرالانأ عررالاتافدل اهذه نمل دحتو تمأ همفام ىت-هلب-ةملاقرعسلا | ٠

 ةمامقلامويل (ةسئاشلاةفصلا) حاجوعالاو فارحخالا عاونأو ضافخخالاو عافترالا نعةءلانع الم | ١

 الا روصلاىف منئلاوه ىادااكلذنا (كوالا) نالوة عادلا فوهلحب وعال ىاداانوعيتيد موب هلوق ْ

 تيةرضع ىلع متافكلمذنا (ىاشلا) لكلاريشحلب هئاعدبدح نعل دعبالىأهجوعالاوتوأ
 باسعلا كبر ىلا وق ة_ةزنملا موعلا او.ةقَرْمَما لاصوالا وةرخفل !ماظعل !اهتي أل ونةيو ىداس سدا 8

 لبقناف ةرضعلا ىلع همدق ضي مالسلا هلع لمفازس اهنا لاسيو هنوعمتمف ىادلا توص نوه عسفع ازااو ا :

 ءامحال ادعي كلذ ن وكي نأ بجو مهمالع١اع داايد وسما نكن ا اماقه دعيو ا ءامحالا لمقن وكمءاعدما اذه ٠

 / ةكئتالمالافطل نوكي نأ ل_ثمرخآدوصقءدوصقملا لن مهم العا دو هقألا نكي ل ناو بع تدماءاعدنال 1

 اسمهالا عمستالف نجرال تاوصالا تعش وهلوق (ةثلاثلاةفصلا) ءامحالا ليقز,”اج كا ذف مول ةءلصمو

 رك ذا اوهو اسمهالا عمست الف تمحو تعضخو عزفا اةَدش نمتاوصالا تعش (اهدحأ) هوسو«فوأ/

 وهو سمهلا ىلع ديرب توص مهل عمن الف هاوسم_ها كلام الن ان نلساو سنالا لع دقو ل_سمونأ لاف ”ىننلنا 1

 هفرط عشت نأ هبساحت هنلاناكن ىحو هفعضا نيدفشا !كيرحن م-هةءامالكت وكي داك وتوصل اىنشأ | ٠

 ةمركعو ن-كاواممنعهللا ىضر سابع نب! لاق (اهناثو) هلوطيوهلوقطلتخو هتوصفعشبو ||

 . ||| (ةعبارلاةفصاا) رشحلا ىلا اهاشنوم ادقالا ىدخالا عمسنال هنا ى_ةملاف ما دقالا نطو سمهلا ديز نب او ُ

 || نوكي نأ لص نم فاشكللا بح اصلاف الوقدل ىذرو نحرلا هلنذا نمالا ةعافشلا عفشنال + وبهلوق
 ةعافشالا هعافشلا عفنتال ىأ هلا فاذا | فذح ريدم ةعافشلا نم ل دبل ا ىلع عفرلاف انو صةمواعوف سغ

 حامي لوالانا (لوتالا)هرجولىلوأىناشلا لابق>الا لوقأو ةملوعفملا ىلءبصذلاو نورلاهلنذانم |
 ةعافشلا عقتتال ىلا عتهلوق نا -(ىنا ثا او) كل ذىلا همف باي ال ىناشلاو بارعالاريمغتورامخال اىلا هذ

 اصخعنالا قاخنا نمادحأ ةعافشلا عفنتال لاق هنا ححصف ملا عج رب ءانئتسالا وام عفشي نمهيدارب |

 نذانملالا لصحتال ىهف ةوظع ةسرد عفاشلا ةجر دناةرورمضلا:مولعملا نمنأوهو (ثااثلاو) امض م
 اناجولامأ تاحن اولا حاضيا ىر# ةيراج تراص كلذ ىلعدي الا انلجولفاء_ض سم هللا دنع ناكو اهيذ لهنا

 قسافاااولاع ةلزتملا لوةنفاذه تبن اذا ىلوأ كا ذناكذ تاع اولا حاضن ا كلذ نكي ملهل عوف شما ىلع يالا

 ديال عون لانا ىلع تادّدب الاه ذ._هنال هقح ىف لوسرلا عفر ال نأ بوف ىلا عت هلا دنع ىن صريغ
 نال قاسفلا ن-ىف ةعافشلاتو.ث ىل_ءلئالدلا ىوقأ نمي الاهذهنا لعاو هللا دنعامض م نوكب نو

 ىضنرا دق قسافلاو هلاوقأ نمادح اوالوقدل ىضردقىلاعت هللا ن وكر نأ هق دص ىف ىكيالوقهل ىضروهلوق

 ءانئتسالا ناله ةعذان ةعافشا ا نوكتنأ بوف هقلاالاهلا الن اةداهشوهو هلاوقا نءادحاوالوقىلاعتّل
 نأ(يناثلاو)نذالا لوصح (امه دحأ) نيطرمشب ىننل كلذ نع ىنثتسا ىلاهت هنا لسة ناف تابثا ىئذلا نم

 عاق نكلالوقهل ىضردق ىلاعن هناوهو نيطرعشا ادحأ همف ل هس دق ٍقساغل انا تهذالوق هل ىذر دق نكت
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 3 اط ناو به ذااو" هل .ةماسم ةرخ . الا ماناو تذقنا دق ايندلا مايانا (اهعباو) زاصةرورمسلا ءاءانالا

 ناعتهتاحج رهوجولا هذهلو سكسعلا,نمالاو فن. كف هتاتم ترض ناو الا ىلا سامقلاب لدلق هنّدم

 ا (فاشلالوقلا)اموبالا مثلنا ةقيرط مهلثمأ ل وقيذا لاق للقتل ىف لابن مل وق
 نو كفؤياوناك كلذك ةعاسرمغ اوثماامزوم ١ مسقت ةعاسلا موقت مويوىلاتهلوقءدضعيوريسةلا ىف

 ةماسقلا لهأ ىلع بذكلا زو نماماف ثدعبلا مويىلا هللا باَكَف َعئبلدقاناميالاورلعلاا وو نيذلا لاهو
 ١ نول منسي عمجاسأ حمس. ذعو ريشا ىف وسهم ااملىلاعت هتان الاوز زو< ل نءامأ ةناالاى هل لاكششا الف

 ! مول هنا نوبرخآ ل اقو مادا ةرمشعرب د: ىف هنامهشمو لايرطفن ناك مربقلا فموشباردقنأ اوفرعي ةماسقلا

 | لود نم مسهل اناا صال_11نامزوه ىذلا توملانامزاونت ىرخأةّرمباذعلاىف اوعقوامإلف داو

 || نالاه نمل وق نوكش مانا :رشعىأ ا رمشعالا يثبل ناهلوق نا ىلعنورثك 91 (ميلابلا لعشلا) باذعلا
 ا |ةيشع ةمشعالا اوثملي لا هنوريمون ممل اكهلوّقك تاعاسرسسعىأ ارم ة الا مثيل نا لئانقم لاعتو لق اموفالا ثي

 || | مولانام مظع لولا اذ. نيب ىلاعتو هتاصس هنا لعاو لعا هنئاو رثك !مودانوكيردمتلا اذه ىلعو اهاعضوأ

 ايمن ليقف ل ايس ن نعد وامسو) ىلاعت هلوقد < تفاذقتأا نس سلا ادهىلا اه دثءاوعذد ىتأاةريزان م

 || ارسال تلسو ا جرعال ىادل نوع :دعموبامم أ الواجوعاهبق ىرتالافدةصاعاف ا هر دف اف سن فر ظ

 امومْمديانيبام ل_بالودهل ىذرو نجحرلا هللزذأ !نمالاةعافش ١ عفتتال مون اسهال ا عمست الف نجسرللا ٠ْ

 تاحلاصا| نم لمعي نمو اذظ لح نم باخ دقو مول!” ىلا هوجولا تنعو ادعهينوطمالو م_عةاخ
 ا

 ١١ [|ارمثل ان نمؤي نمل اًوس ىكح ةماسقلا مول سهأ فصوامل ىل اع هنا 0 نا رهو |
 4 ىلاعتهتانمفصو نوت انكي هاوق نا (اهدحأ) ءوجولاّوسل ا اذهربرت ”فولابطان ء كنواّئس ولاّعف

 ٠ (|| لاق (اهناثو) تفاذلا اذه نم ةعنامو هلئاَس ل املا وكاد مص فك اولاك ممن اكف كلذ نءمرحملا لكل ْ
 ' [|| ءازهتسالا لس ىلع مهل اًوسئاكو ةماسقلا مول لالا نوك” فيك دهمان اولاك - رشم ىف تازز لاضفلا

 3 ناس الأ ىدتبنأ بول هتلقام مصواف ىضقنايندلا نا ىدتشلا دحأا ولاقهموق لعل (اهئلأنثو 5)
 5 ايئدلا بارت نم هتلقام عصب فيك مالا لوف تناك اي ةقانإلاعلا لا وأ نكل نالطمل ىلا ىهتنت مث

 1 ىو حالو ناصقنااىفتأدّت .ال تدتفول اهمال لاك ىئفئال تاومسلا نا فس ونملاج الست ةهش ةذهو

 || تاوحلادل وسر ىلاعت هللا سهأ ثلطان نالط لان ل اوقلانااناعناصقنلا اهيفرهظي لال فنالطبلا ىلا امن اضغإ

 هلوق (ىلرالاةفصلا) اهلاوهاو ةماقلا لا اوحأ حرش فرخ ارومأ ناوملا ىلا مضولا وسلا اذهنع

 ١ 13م -ه نم مهدو طقم نال بسقعتل !ءاف عمل ةف لاق انا(ىلوالا هحلا) لئاسم هفواف ست فر اهفسن: لّقفا

 0 هذه لثمىفناسل اريخ ًاتنال برقعتلا اقبانورقمبا اوذسابمسهأ مرحالف رشنلاو رشا ىف نعطلا لاؤسلا

 17 بيتعتلا فرحرغ نم لقلانهر هيعمل "اعف ةمعورفلا لئاسلا فام زئاجريغ ةماوصالا هللا ١

 " ًالاروثنملا ءابهلاكل ايلا ريصت ىأةيرذالا ف سنلاو ل امم ىلا دئاعاهفسن .هلوقىف ريضلا (ةيناقلا هلشسملا)

 اهب-هذيىأ اهفش , لماذ لاق ردفاخي ةلوققدص لعف لا ولات لاز لاس !تاازاذاف: هيرذتىرذت
 نمسانلاةداعىف اك اهركذ دقت نع ءىنختساف ضرالا ىلا دئاعوهناهرذف هلوق فريم امأ اهريطيو

 اهرذف لاق اهناو هب اد نم اهرهظ ىلع رتام ىلاعت لاقو نالف نم مرك ا اهلعام مهل رقكرامضالاباهنعرابخالا

 توانجزنت عضوم ىلا عضوم نمتاازاملامناردةءالئلءاوتسالا لب نبال فسنلا كلذ نأ نيبمل افدةصاعاف
 نم ضرغلا ناكولامأ ةتفاخلا ةرفبكىعضا رتعالا مسهل أوم رم دوضق امناك 31 هاك اذن لانع 0
 ناباوملارب رق: ناكتالطبلا ىلا اهرعأ اى ال نأ بج -وف لال ١ىفاهفناستنال هنا نمان رك داملاو سل

 ةعفد مةيانالطب نوكي دقو نالطلا ىلعناسسقنلا دقت ب بدئ فخايدملو عقيان الط نوكيدق 0
 ىنامسحلا ملانعلا ادهتاسكرت رفرف هنا ىلا.ءتهلن ا نيف نالطملا ىقءناضقلا دقت ال انهو ةدحاو

 فصو ىلاعت هنا( ةثلاث1!”هلمسملا)نالطيل | ىلعن اصقنا !مي دقت ىلا انو» ةجاحالف هتشاشمو هنردقب ةعفد

 صضرالا
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 |نمنارلاب لقت الو ىلا كلا اهلا ىلاعتفارك مهل ث دحوأ نوع يهاعل دمعولا نم همفاذف ”رمدو اسرع

 1 (الع ىفدز بر لقو هيحو كلا ىضةي نأ لق 5 '

 ْ امرع هنوك(امهدنحأ) نب سهأ» ن ,ارملا فصو مث هلكنار سلا |نلزنأ هع ىل_عو لازنالا كل د ىل-ةمو 1

 نك و (ىناشثلاو) ريشبلا مالكسسنجن ع ه>حورخو همظتو هزاع ىل_ءاوهف برعلا همهفتل ا

 لعف دمعول نال مراسحلاو نار هلا ناس دمعولا تحت لْخ ديو هانلصفو هانر ركح ىأد.عولا نمدسف 0
 الرو تامل اءاقتادا رسملاونو_قنيمسلعل لاه كاذلف ماكس الانابيب ىذتشي هرب ر كحل قا عمي 14

 ثدحر أ ةلوقامأ نوم: مكلعل مكلبق نمنيذلاو فوق يف ةرّقبلا ةر وسىفهريسفت م دقتدق لعل ظفلو تابجاولا ٠ ١

 نيرراخ ىأ نيم اوريصي نأ لحال نآرملا الز امن 11 ىنكلانوكب نأ (لوتالا)ن اهو هيفنق اركذ 1

 (لوالالاوبسلا) تالاؤس هملعو تدب ام لعفو تاعاطلا ىلا موعدا: ىلتارتلا تدل أ
 (ىناثلا لا اوسلا) هملارك ذلا فضا هنءارق دنعرك ذإ١ لص>ال( باوجلا) ركذللان' دم نوكم فمك ن نار

 ميبقلا لعفب ال نأ ن نعءةرامعىوقتلاّنا (باوملا ) هملاىوةألا تفمض امو نآرقلا ىلا رئالا فضال

 تزاخل نكي لنأ دعب ثمار ثودامأ اقل لا .داسازعوتت مالا مدل ارسال

 ب ا نارقااىلاهتفاضا |

 امهنءاملاخ نكتتال ىأنيرهسنب اوأ نحل سلاسمهاوقك اذه( باوخازو 1ةلكقهءاحغ ركذلا عمالاءاقتتالا .
 ثدح نأ ن نم لق الف كلذ لمد م/نافاوةّدما نآر نر (ىاشلاهجولا ) انههاذكف

 أ مظءاملىلاعت هنامث قرت هلازن|نوكم نب ريدتلا نيذه ىلع فان اًيصوافرشو ارك ذ مها نارا 1

 قاب هفصوايمناو هءطعت نم هقلخ مل : ام ىلءاهسنت قا كلا | هنن ىلا ءّمف لاقف هسفنمظءنانهفدراثآرقلا

 نم لءاسضتىلاعتو كلذ فصو اذهلف هىلو ؟هريغالورنغلا لبق نم دانس س.لوريغتي الو لوزربال هىلمنال

 ماهوالا هف.كتال هلاو اللات وعني هفاصت اوهو دس>او ىعع هشب ورو هتمظعو هّراعنا تا دقو واعلا 0

 اوم دقو ىتش الا عاوزرتصل نارملا لزاما لامتوهت ”راضااو عقانملا ن نعهزئموهو لوّعلا هردقتالو 1

 هريسانو هم فرد عشنا اتاعاطاأف مهيصاععررمضم او مم اهاطب لمكشل ا نع هزه ىلاعت هناو ىكشرأم ىلسع ا 5

 همضف همحو كبل ا ىضقي نا لبق ن ءنآرقلابلعهتالو هلوقامأ هلق لاف رمسيم لكو هنمالدع عقت ثا ىصاعملاو || ١
 نءكيوا سو هلوق نما ل مو [لاق(لوالا هجولا)ناهبودلبقام هقلعتىف (ىلوالا ”هلثسمملا) لئاسم ا

 لم الو كنواء بو لاق هناكف فنا م باطخ نارقلاب لعن الو هلوق م عطةئو مالكلا ”ميانهه ىلا لاخلا || ١
 ناب يم افلا عم 2 رمل ىد هله هن ”وغب نأ نم فاني ناكماللا هياعهنا كور (فاشلاهجول ( نآرقلا ١

 نيبو نيفلكملل تارقلا عفن ة.ةمكح رمش ىلاغت هنأ اكفذءا ارقلا ىف هغارف دعبذخ اي مك !ةءارق لاح تكسب
 هلودر نو د؛ نأ بجو كاذك نك: ل رتل الام لك ن ءلاعتم هناحس هنا
 5 قدا ملا لدعنالو لاف نامت اووهنل١ن ءنامالا لصح اذاو ىسولا ىهأ ثا فلاووهلانعأ

 ٍ نألههعو كسفن ىف هنءا هبل الدا راانوححب نأ لم < نآرقلال_:الو هلوق .ة
 نءهلوقامأو ءرهاط هدب أم ريغلا في رعت ىف لة<و هرهاظ داقتعا ىف لمتعو لريغملا هيدا لهتنال
 ْ نمدارملانوكب : نأ ل فتصو هما كسلا ىسقي تأ لبقن هدأ رالانوكي نأ لمتحف هدحو كلا ىضعقي نأ لبق

 ٍ ىهذالمالسلا هيلع هنا مواعمو ىجولانال ا امهل-_ك ن الني سعال نيذه نال هناس كما ىضقي نأ ىلبق | 1
1 

 همأ6 ىجولاب نيسنت ىتح هسيلع هريغ ثعببالو هسف:ثءمس ال نا نذادارملأف ِهّدودو هظفح ىل هنءارق نع ا

 نم هسقع ل_ص# نأ ازوحامل غا رفلا هملءتانملاممالكلا ىنءمىفقوتلا بح هنال اعمجس ام_ه وأ هلاسوأ | ْ
 نيرسفلا لاو اق رك ذناوهمأ .'الاري_بةتىف قمةدتلاوه ادهف تاص_هلا ن ءامهرغوأ طاش ش ئ

 ا 0 1 ماب 00 ا ْ
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 | اديءانثتسالا لوص- ىف فاك الوق هل ىضر هناوهودمقلا اذ_هأاثاق تلة الو كيلي |

 الا نس حالنا لع , الاهُدَه تادودةلا اذهب لانه ىتك اف ىضنرا نالالان وعفثيالو ىلاعتدل 6
 ا متوءانئتسالا لصحنادسقلا لصح اذاو ةعافشلا فن ذالا لضحالوق 4 ىضراذا هنا اهعو#ين هرهظف
 02 لئاسمهيفوالع هينواطمحالو مهفلش امو مهيدي نيب املاعيهلرق (ةسماختاةفدلا) دوصقملا

 دارلا نسحرلا نان لوقا لاق نمو ى ادلا نوبي نيذلاىل دئاعم دبا ني ةوق قربلا (ىلوالا |
 *3ناىف نجحرلا هلن ذا نملالاءاس'الاو دكت الملا ةعافش عفننال ىعملاو هملادئاعريعضلا كل ذ لاه عفاشلا هب

 || ىاكلا لوق اذهو ىم ركلا ةبآ ىف لاهم ةكئالملا ىدي !ئييام ىعب مهي ديا نيبام لعب لاه مثءاسالاو دك الملا هل
 ا نك اموةكتالملا قا نا ل ةناك ام للعب لئاستم لاف هلاوعفشدل دكت الملا امعب ن نا عب رق:همفو لئاشمو

 [|| لاق (اهدحأ )ا هوجو مهفلخ امو مهيدي نيام معي ىلاعت هل وقفاو ركذ( ةيئاشلا 'لدسملا) مهةلخ دعب مهتم
 نمميديانيبامدهاجم لاق (اهيتانو) امندلاىهأ نم مهةلخاموةرخأ الاه نم مهيدي نينام ”ىباكلاا

 ا | ىضمامرليدلاسغلا لاف (اهثلاثثو) باقعلاوباوثلاو ةرخ . الا مأ نم مهةلخامو لاعالا وامن دلا سغأ
 ش | (لوالا) نيهجوالع هينوطسحالو هلوق ىفاوركسحذ ةئلاذلا هلك لا) ةما.قلنوكتىتمو قبامو

 | نبا نوطمحالدابعلاىأ الع هينوطمح الو لاق مم هفلخ امو د ابعلا ىديانيبام لعب هنا نيب ىلاعت هنا

 ريمشلا نا(امهدحأ) نيهجول كدأ لوال اوال هتتانوط» هالو دارملا (ىناث ءا)العمهفلخ امو ممم دبا

 ْ | دروأ اعتدنا (امهناثد) مهقلخ امو مهيديانيبام هلّوقانههبرقالاو تاروك ذملا برق أ ىلاهدوع بح

 إ | (ةسداسلا ةفصلا)ىلاعت هلل مولعةازاحملا هنود سامو هع نوم دقي امراسنا لعمارحزلادررم كلذ

 ًاريصيو لذتى أ هوجولاوثعتم ءولاكلدنا هاتعموالط لج نم باخ دقو مومقلا ”ىعللءودولا تنعوهلوق

 0 ظ أراصاذاءانع وذعي انعلاقيربسالا وهو ىناعئااوذخ ًاونعلا ظفل نموه ري-غنودىلاعت هتلرهتلاو كلا
 1 نءال نيفلكملاتافص نم تنعو هل اوقّنالم_مهنأ نيفاكملا ه.دارأو هو>ولا ىلاعت هللاركذوا ريسا

 5 ااهمع وضالاّنال ركذااب هوبولا صخامت ا وةمضا راهيعسا ةمعان ممول ه وحو هلوةكوذوم كلكم

 0 0 لاه هنارلسو هيلعهللا ىلص”ىبنلا نع" 1 الرا مطشر ”ىلس ارم سفنو رهظر ا ,مفو نم

 | كرت ملا اندجوف ىوارلال اه هطو نا ارعل] او ةرغنلا ثال_ءاروسااءذه ىف مظعالا هللا م ءااوءلطا

 |عانتمال اعصبال م وءااكلذ نا ريدحمأ اهو ىلع ىلا عت نيف مومقلا "ىلا وهألا هلال هقا ثالكلا ووسلاق

 | هقرقامأ تاعاطلا نم عنتعو ىصاخملابيفراتةيىتلاب دلالا1ةغلا 2 هلاعنأو ةازاجلانم ءرا ا. لزنن امم

 | ل لظااءىفاو نم هيدارملاو الظلم نم باوثلا مرح ىأن امرك سمان دارملاف الط لو نم با دقو ىلاعت

 ظ | ملاطظ لك < ميالط لج نم با دقو هلوقاولا_ةفوذعلا نم عذملا دن الاهذم ةلزتوملا تادتساو هنعش مو

 ةقئدتدسمولا تاموم ىلع مالكل ا ودبفاس وفعلاو ةسدلاب همف ىلا عت هللا مكح دقو
 3 || ال اوارارم م

 | نمل مع نمو لاسةف ني ْوملا لاوحأ ح رشا ,ذ مالكححلا مخ ةمايقلا موي لاوحأ حرمت امل ىلاعت
 أ نآكف ضْئارفلا هيدارملاو تاك اصلا نم اش لمعي نمو ىعي اعضهالو الط ف اي الف نموموهو تاسملاصلا

 ا | هنو كحل مز عضوم ىف ف اني الذهلوقف تاما هلا لع دقانمؤمهتانن هو هلوةكوهو ناعالاءانورتم دلع

 | فاخالف هيرب نمؤد نة هسنم هللا مةةنمف داع نمو هريظنو فانخالوهفربدعَدلاو طرشا !اباوح عضوم ف

 ظ ( نمالاب سعأ فولخا نعىبنلاو نمالق ىنعملاّنالن بحوهو ىهنلا ىلع فنالا ربك باًرقواقهرالواسج
 ظ ةميضهلاو هباون نم صن نأ 0 ل ارتاو ءعنعو أ ةعرج ىلعال بتاعي نأو ه لظلاو

 لأ ىاعط مشينا هنمو ضعيي هضعب قزال ىأ يضهاهعلط هنمو نطبلا ماض أ حشكلا م دش هنئموةصدقتلا

 1 هن ةوك ع مبا وثلاّنالماظعالا نمهة- ىنونالنأ مضولاو باول نم صقل .تألتلا رسوب ون لاو
 1-0 | هنراقياعف ل ديو باوثلا ضعب ىف صقنلا لح ديدقو يظعتلا هنرا اذاالا اياون نوكح» التاذللا نم

 || رت ءانلز | كدحصو) ىلاعت هلوق « نيرمالاالكنينمؤملا نعىلاعتهقا ىف ىئنف ميظعتلا نم

2 



 غ0

 اذه ىلع هتاطيستل ءاسنفاكأ ى دك كر ةواهت ع و ٠ نويل زارتعالا و مهلا ذ عام كرت هناو
 هيف مالكلاو لب وأتلا عماويلع مدق لاقي نو لو أتريغ نم ةبسصعملا ىلعمدقأ لاقي نأ لةس< ريذقتلا 10

 مغلا قءعنوكي ثزوددوجولا ا ا للا 1 59

 مما رعزملا (ىناثلاثحلا) ام ,زع هل امم دنعو لاق هنأ كمدعلا ضشن نوكي نو امزع هلدحت لو هنمو ١ ظ

 فرق أ حدملا ىلا نوكمف ةيصعملا ىلع ماقملا ىلءامزعهل دن لو لم.« امزعهل دن لو .هلوق غن بلضتللاو | أ
 "زهنغلا ٠ نءزارت-الاو طفلا ىلءامز ءهلدوت لوأ ةمصعملا كرت ىلءامز ءدل د لو دارملان وكي نأ. نلمد<و 1

 هلوقامأ رداهسالانأطغأاهغ مالسلا هيلعملا انقاذ اد ارجالا ةفيكف ا 1 ١
 نيدومأملانا(اهادخا)لث اسم ىلع لوسي اذهذ ىلأ سلياالا اودخسف مد 12 او دصما كنت اا ذاوأ

 ناوال أ دكمالا ا نم ناكل ه سل: نا( اهتشلانثو )ذ وصسلا قعمامتلا (اهنيتان 3( مهضعبوأ" اللا لك أ :
 مدآنا ىلع لديلهاذهنا (اهتعبارو) دوحسلاءاروم ًامراصءيشىأب وءانئتسالا مص ف
 كلذ نمرفكلام أ دك ىف اهنا سداب [ةقصى هلوقنا (اهتسماخ و)المأ 0 لمد

 ةدوسفءاصةتسالا لسس ىلع تخل سااهدهنا لعاو كلذ بس رفكو ًاءادّساارفاكنأك ل

 ْ (لوالا) تالاؤس هرذف شنق ةنللا نماكن ري الف كجيوزاو كلت دعا ذه ثا مدا مان هلوقام

 ْ ىلاهعت هللا معت راب" 1ىارالنا دو. ناك سيلباّنا(اهدحأ )ءوجو نمباوذلا ةوادعلا كل: بيسام

 اوم ان يس ع (اهنن ا هاو دعزاصخم دج مالسلا ةيلعموا ود

 باشللاودع ن نوكيادنأ لهانملا خيشلا وهج كلذو هلدأ هل خفي اضف تنل ا هنالاله اس اضش ناك سلباو |

 0 ا و نم قول غلب انا (اهثلانو) ماعلا

 باومل ا ىلاعتهتناوهةنملا نم امها ح رخل نأ عمةنلسا نماكن جرم الف لاقل (ىناثلا لاؤسلا)ةوادعلا |
 هدحو مدآ ىلا دنس (ثا ااا لاو لا) كلذ مص حورخلا هملع بترتامل_هفىذلاوه هتسوسون ناك امل أ

 لجرلاءاقش نهض ىفنا (امهدسأ) نيهجو نمسا ولا لعفلا فاموكا رتشاعمءاوس نود ءامشلا لعف أ ٠
 عماجنود هيل اهدانساب مالكلا صتخاف مم داعستداعس نعف فانا ميهراتش مسهوسأ ويلا اوال ْ

 | ةأرملانودل_رلا ىلعكلذو توقلابلطة بعتلا٠اقثلاءديرأ (ىناشلا) هلصانلاةياعر الغ ةلظفافلا ظ
 اهفع وال نأ كانا هلوقأمأ هنن. 2ك نع قرعلا حسو هيلع ثري ناكورحأ روت مداسملا طبهأ هنا كورو || '

 ْ هجوورسكلاو غفلابك ناو رق(ىوالا هلم سملا)ن امام هسفف ىحض'الوابيذ أ ءظتال كن او ىرد ا

 ّتنانعء ة.تانواولاو قاطتماديز نانا لاق. الفنا لعل خدت النا لمق ن اف ايف عوج ال نأ ىلع فعل :

 الف لماع لكنع ةبئانىفامانانعةيئانادبأنوكنتل عضو لوا ول اانلقاهيلع تا دأ لذ اهءاقم ةمتئاك دا

 | ( ةئاثلا لثسملا)ناونا غاقجا عندما اك ام-هءاما عتيل ناك ة صان نقصا ءوضومافرح نك[
 ْ قل د-فناسالا ص اسملعرودب تا! باطقالا ىه ليظلا ف نانتك الاو ةوسكلاوىرلاو عبسشلا |

 : ىلا ظةاياهرك ذو باطلاو بردكسعلا ىلا ة-احري_غنم ة كهل امشالا هده لو هد ىلاعتا] : ٠

 قحابتمهزذخ ْىلاةوقشلا ففانصأ نم أش همس قرامرل ىدضلاو اماظلا وىرعلاو عوملا ىهىتلااهدادضال | َ
 | قشتف هلوقىف روك ذملاءاقشاازعسغن انك اهاكءاسشالاهذهو اف هعق ون ىذا بدسأا ن نعزامتحالا غلاي |[

 ١ تد.فاممالك أف ىلس ال كامو دلخ ا ةرضشم ىلء كل دأل هم داا. لاف ناطم_لاهملا سوسوف) ىلاعت هلوق : «| 1

 | هيلع باتت هيرهاشج ام ىوغف هير مذ ىصعو ةنحلا قرو نءامملع نافداةفطو ام-حاوسامسمل

 ِْ 'هقرع هلا نينو ةكمئالمللا دوق ستيل هج نأي مالثسنلا هلع مدك لمعلا نين هتاضسلا لعا) ) ىدعو |[

 0 ماعتلا كلتتلا زاتعقو اذا تلا ةيسصعملا ىلا مه وعديهنوادعا هناو ةحوزاو هل سلبا ةوادع ةدلشا

 : ! ىلغاما أ ةمام ا لأ ني ىودام بِجلاو قفنتاامةلزلا ىلع مادقالا* ءاوح ن نمو هتيؤقتا كلذ عمال ْ ١١

 1 ملغ راىرخالاف مدآ ل عضوو نازيم ةفكى تعضو ةعاسلا مانا ة ىلا مدآ ىنب ,مال-اناوللاق | ظ

 اثات اساسا ا حفسسسسابيايوا ل 282: ش
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 2ؤ111 ل ١169492412# م حل مم امس مس ممم مصمم سس اا مس سلسل

 ىتنااو لتاقملوقاذهو العو ام_هفدب زيىلاعت هللاو نوكسو تدشن نعهايا لذ أنوكمف هسحو
 5 ,قكياعأ ىلعهأر ةدذْنأ رفلانلدعنالو (اهينانو ( اههنعهللا ىذر ساسعنبأ نع هافعرايرا

 نا اره فدسأو كم لهأ نا كاصذلا لاك (اهئااثد) ةداّدقو دهاجت لوقادهو هن اعم ناس كلا ىحوب

 ا ةلاقملا تشو هملع ىسولا أط أف مانأ ة ”الثالح كلاب رمض دقو اذكو ذك نعان 2 دمشابا ولات
 ْ نم هيحو ملا ىضقي نأ لبق ن مهلوزنب ىأن ارقلا لتنال هنأ ال اءذه ىلاعت هللا لزئأه اد اوملغدق

 || ةأ سما نأ نس طاىئور ( اهعبارو ) اعىندز بر لقو كيلا هنمو لد ربج ىلا هنمو لفارس ا ىلا ظوفتلا
 َ رارغلان لدعنالو هلوق لزنذ صاصقا ![كشس لاسقف ىهجو مطل ىدوز تلاسقف ملسو هملع هللا ىلص ”ىب لا تنأ
 ْ اذ_هوءاسنلا ىلع نودماّوق 5لاحرلاىلا_ءتهلوق لزن ىتد ص اصقل أ نءملسو هلع هللا ىلصهقتالوسر كسمأف

 لأ عزفاابم سم5 ىلاسعتو هناصسءنا ىعملاف اع ىندز بر لقو ىلاعت هلوقام أ لرتالا لدصُهَدلا ىلع داّعال اودمعب
 ||| لايعتسالا (ةثلاثلاةلكسلا) هيلعلزنامناس وأثاردلا مام رهظت ىتلا معلا ةدايز ىف هلاصس هلاىلا

 ١ 1 قوالا ناك د اهتح الاب هلعق هلعل (باوطا) هنعى رن ف.كحن ىولابل تناك نا ه:غى م ىذلا

 0 ودصساةكيالءاانلةذاو امزعهل د لو ىسنف لبق نم مدى ان دهعدّةلو ) ىلا هت هآوق هّمعى بخ * اذ هاف هكرت

 ظ ان 5 كيان / "قف للا نماكن حر ءالؤ كحوزاو كلاود عاذهن امدآ ا اانا ةذ أس دل االا اودحسف مد" ال

 م ا ان 00 :ةسق نم سنا ةزخاوهاذهن العا (ىصخنالو اهي ًاملعتالكن او ىرعتالوايذ عودنال
 ! ا فهكلا ىف مثءا سسالا ىف ترا ف مفا ارعالاىف مئةرقيااةروسىفاها وأ نآر ةلاى

 1 مظعهنا مق بسد _فهامءابنأ نم لع صقن كلذك لاهل ىلاعت هنا (اهدح أ اهوجو اهل قاعي الاهزه

 (امئاثو) بسد قام ابنأأ نم كلع صقن كل ذكدل ر5فدعوللازاحناةصقلا هذهرك ذ همفغلاو تآرقلا سهأ
 | هنأ كح مالدلا هءلغمدآةصقب هفدرأ اركذمهل ث ديو نوت مهلعل دمعولا ن ههيقأنف <.هولاهاملهنا

 | لبق نهى لبق نم مدآىلاان دهعاناف يدق سعأ هسواسو نم ظفحتل ا مهكرت رو ناطمشلل مد[ نب ةعاطنا لاه
 | ىسن كلذ عم هنامن كج وزلو كلو دعا ذه نا هلانلق ثم هه سنن قاع غانو دمعولاه- هنأ انف رص نيذلاءالوح

 هيلع هللا ىلص دش لاه 1هنا (اهئلاث 4١ ميدق ره أ ناطش *اا نم اظزهتلا كتف زراكلا ًافدهعلا كلذ ءلرتو
 دهعلا ديد ىف غلابوه- ءلاهللا دهعامدعب هتاف السلا هلع مد ةسقهدعب رك ذالعىندز بر لقول سو

 ةناعتسالا ىلا ذئاح جاتصف طولا نعد , رمشلا 5 وعلا فعض ىل_ءكلذ لددّقف ىست قودعلا٠ نءهربذكتو

 |4ليقال سو هيلعدقا لصادهعت!(اهعبادو) نامسنلاووهسلان ع هم * وعلا ليسعتل هقفوي نأ برب

 | ردق ىلع داز ثدي نيدلا سه ىف ّدلسا ىف ناك هنا ىل_ءلد هبحو كملا ىضقي دب نأ لمق ن هَ اردلالغتالو

 | فصون ىست قح طف لو كل ذىف لهاست هناف كل 3 ىف طد رغلاب اب مدآ ففصو طا رفالابهقصوالف بجاولا

 أ هيلع هللا ىلصاد#ت نا (اهنانماخو) ةلز عون نعكفن.الريشبل نابل طارمالاب رختالاو طي رغتلا:لوالا
 | هلل يقف هنع تهتامملالاو ىضشالام ىلع تمدقأ ىف االول « سفن ىف لاهو هملق قاض لعن الو هليتاللسو

 ْ |لعمدتأ انآ ناو حولا ام ب هع تءملام تاعف تنكنا

 : ليكنس ما ىلا هده عدقلو ىلاعت هلوقام أ هسهأ ن معرس لهآ 1 ناكفاظفمهلا كلرتو لهاستال عشا الأم

 .[|| هيلا كاملا راشأ مهاناصو ولولا ا سغا اوأ ىف لاسقب اكهنم ىبهنوأ ىلا عت هقلا نم م أد هعلاندار !١نا كءثالذ

 0 هوجو لبق نم ىلاعت هلوق ىفو اهير بالو ةرعشلا نم لكس ًايالنأ هيلا ان دهعنوريسفا !لاك هلا دهعو

 نما ًاينأ ل يقنم سابعنبا لاق (اهيناثو) نآرقلا ىف ديعولا مهل انفرصنيذلا٠ الؤه لءة نم (اهدحأ)
 ا

 1 نسا الوقوهو نآ رقلاو سو هيلع هللا ىلص دم لبق نم ىأ (اهثلان'و وز اهنم 51 أيالتأ هيلااندهعةروهشلا
 7 نايسنلا قوالملق اث هنمانههد.نو ةرقبلاةروسفف ءاصقتسالا ليس ىلع هءفاةماكت دّتذ ىسنف هلوقامأ ١

 | داوىتح طمضا | ىف ةغلامملاو ظفحتلا ارت ىلع بةوعامناو ركذلا ضدنا وهامدارملا .(امهدحأ) نالوق
 1 ٌلرَتلا ن امس لادا رمان (ىاثلاو) ن ايسيالا طق ىصعام هتناو لوقي هللا هر لسا ناكر نام 1

 ظ هناو



 اما
 خاخ مك ل يعول سم دع

 دادس .

 ١ 1 سا شرلاو اق دارت:نانعا ةلالضلاوةياوغا نا (ىاشلا هجولاو) هلع 5

 ا حالا ةفلاخم ةيدسعملا اولاقف لوتالا مالكنا نعم :زقباحأ هةسفىف كمونملا ق_افلاالا لوانتيالمسال ظ 1
 كرها نامه اذن كقهداو سه ىف هساع ترشأ نولوقب م_ملاف بدنلاو نع ارااننوكب ثق ىالاع

 اكران هن وكلال مدآ ىلع نامسصعلا م ا قال طا عنتت ل كاذك حالا ناكسص اذاو ىناصعف ءاودلا برمشإ
 || ل دينارقلارهاطظن اان انأب ضارتءالا اذه نعل دتسملاباجأف بو دئمالاكر ان يكتب را ا
 |١ لراس . ىدانعلا مم ا صم صخ بجوف مذ م اهنا لعل د,فرعلاو باهعلا قسم ىصاعلا نا ىلع 53

 لاعلى اض*ءمهنأ أرم_هرسأب ءامبن الاقصر بالا ل فا بز دال كرانناحكحو) نالو بداولا : ١

 صاغ هنأب بودنملا كرات فصول ةناف بودنملا لرتنمنوكتلال مجال 1
 | انلقدرط.ال زاماوزامم

 ءاودلا برش هتيعأو نا هعف اذكى هدلو ىعأ ىف هلعت رشا هلوقامأ همدع لصالاف ازا سا 1 ١

 ١ اوءزجاذا كل :نوقلطياهنا مهكسلو كا ذانلسنْاو برعلا نعئو سعلامعتسالا اذهن راسنا 1

 ىعم نوكي ذ_.ة.حو لعفلا كاذب لال>الازوال هناو لءغل اكاذ لع. ند دبال هنأت 1

 قةحدنعءالاهق الطارو< الن انصدلا طفانا ىلع ديك ذوالصاح بوحولا نكي مناوالصاح 1

 || نامسصعلا ظفل ق الط !نوكي نأ مزاف بوجولا ضني ىلا عت هللا نم ناجح الانا ىلعانعجسأ ل باحتالا ٠
 ْ ةصعملا رودص ىلع لدن هب'الان الس نم سانلا نمو بج والاكر انهن ةوكل ناك امنا مالا هملع مدآ ىلع ّ

 ظ ان انال فيعضاشيأ رهو لزم كاع وقاذهورئاكلا ن.ءالرثاغ هلا نم تناك ةمصعملانامعز هنكلهنم 86
 فايلآو ةوغداايودلال كلذو باتعلا قسم لإ ىل_علدينأ راراارهاظ نالو مذلا مسا ىصاعلا مسانا ٠
 ااضيأادهو ىوغق لوقا !كلذكو فدلاكشتلانلتياسوفالابث دلا لاصمىف ىمعهنأب ناهةمالا لو 1

 . امهال دف لاسقيالو م دال مع اوه ىذلا نايصعلا,فصوبال اهلعفي نمو ةحاسم نوكن.ن دلا ملاصم نال دمع ا

 1 هنالكلدو ةنلسا يعن نم باخ هنا (اهدحأ) هوجو نم هئعاوناجأة ىومتف ىلا عت هوة. كسقلا امأو رورغد 1

 | هقيتتو ى ءوغ هنا لبق مهن امو هبعس باخاملف لاز لك اال مئتامتاددك د مريسسبلةرصشلا كا: نملك ااملا ٠
 أتضدلل مخ“ ئىش ىلا شبل هزو نك دوصةملا ىلا لصول *ىلا'ىش لصوت :نأوهدشرااو د رلاّدض*ىجلا نا
 ناواده فامكلا باص لاهل كالا ةرثكن م مشب ىأ وغمهضعب لاق( اهناثو) ابغا 5 ناكمدوهةم |
 ثديحريسفتو هف ىطوب مهواقيوانف بو فلو ةفافا أ اهابقامرو كلا ءاسا | باقي نم ةغل ىل-ع 0

 دقو ةوبنلا لبق تناك ةعقاولا هذه لاقي نأ ب غشلل مسحالاو بابا اذ_هىف ىدنعلوالا نال ءاو ء

 ىرغغو ىمع مدان ا ىل-ءلدناونآرقلار هاطناوهو مدي ال ثءانههو ةرّشم َ ش ٠

 | ىتعلا لاق (اهدحأ) رومأا.نلوقةص ىلع لديو ا. وامنايصاعناكمدآنالوقي نأ دال ريل نكل | ١
 لعفلا كلذلادواعمنوكي ىّتح طاسخالو طا لاسقيالو هطامو هعطق دق هطاخو بوث عطق جرا لاستن |||
 اذ_هىنالط زوال نأ بجوذةدحاو ةّرمالا مالسلا هملعمدآن عرد هن لةلزلا هذه نا مولعمو هبافورعم ا

 ْ هللا لق نأ دعب زحل: و للا لبق تءقوامنا ةعقاولا هذهنوكتن أر دقت ى لعن ا (اهيئاند) طا

 هنا ىعع رفأك هنا ردكح لا دعب لسأ نإ لا. ةرالاكهيلعمسالا اذه قالطا ةوبنلاو ةلاسرلاب هفرمشو هون

 أ مالسلا هيلع هنال كلذ لاقي تأاشب زج مل ةوينلادعب تعقو ةعقاولا هذهلاقي نر بدقبو لب ار ذاك أك |
 ُْ دراما كل ذدعب هل لاةءال هس ” و تنسحو بان مث ىفروأر جلا برشاذا ملسملا لرلا نااموامتع بات 0

 ةفرعم نع انو اوءامسشالارثكا |ىايصاع هنوكم هوب واءو صاءانلو قنا (اهئلانو ( انههاذكفنازوأ 1

 0 اكو ايف ع ىلا ة سلا نتورك التاب ا اهدرتلو لال ُْ



 4 8 ءا

 38 ا ل تو ل مممصا هس مس مسلس

 ظ || ىلا غتهقانال كلذو ةمبع مدآة عقاو نا اعاو ةعنتم ىلا عت هقلاءاضق عم ةسح داكملا ن نكسلو مهمالد-اب

 ْ كر رعئالوا معو ال نأ كلنا قف ةلهلا نم اكس بر خالفهلوقب ةشدع !ماظنناو ةارلا ماودف هدغر

 | ماظننا فو دانا ةرصم ىل_علالدأ له هلوقب ةح ةحارلا ماودفاضيأ سدلب ا هيغرو ىمضتالو اههفأماظاالكنأو |

 | وا و روسو ىداائشلا ناكف ىلسال كإ هو هلوت» ةثعما

 عمماللا هيلع مدا نامت اهياعمادقالا ىلعهسفقو سلباو ةرطنتلا كزهوع سارتشالا قطا نقر

 هلد | ادومسلان « عنتما ثيح هودعنسلب نأب هلعأو هبي سمو هرصانو ءالوم ىلا_عئ هنا نأب هلعو هلع لاك
 عم سلبا لوف اول زد هدوم يضر رزه تاكل وادع ينم ضصرعو

 ١ : الانا اذهى لم ا:نموىب رااورصانل اوه هن أب هلع عم ىلانعت هقلا لوق نع ضرع أو هل هنوا دع لاكي

 0 اكو ليل دلا ناو هنم عنامالو نتا ءاضقل عفا دال نا ىلع هبتتلاك ةصقلا هذهنا ىهالارخآ فرعو هبت

 | سوسوفهوةامأو هرذدقو كل د ىلا عت هللا ىذقا ذاالا هب عفنلا ل_دحال هاف ةوَعااةبانموروهاا اةياعف

 || سوسو ىذدع ف ككح ليقناف سوسو اذامبو سوسو فكنا 5 ةرقبلا ةروس ىف م2 ةندقث ناطمش !اهملا

 ْ | أ( سوسو هلوقو هل->ال ءانعمهل سوسو هلوقانلقىلا,ىرخارناطبثلا امها سوسون هلوق ىف ماللابةرات

 ' || نيرمأ ىف هعيمطت تناك ةسوسولا كلت نانيبمتهملا رس أو هل د> هلوقك ةشوسولا هملا ىمن ا هانعه هملا
 1 ًاراصانملكا !نمنالدول_1ناوهودلنا ىلا ةرصشلا فاض أدافن ةرصش ىلع كادألههلوق (ا.هدحأ)
 ١ [|| سيل ىضاسقلا لاق كلم ماذ ةردشلاهذهن ملك !نمىكأ ىل_الكلءوهلوق (ىناثلا) هعزبادلخم

 نوكين أ لاكتسالاببن مالسلا هملعمد[نوك لاحةسوسولا ءذهتدجوول لب هنم كلذ لبق مدآن ار هاطلاق

 ' أ نعلارت وم انةرتق ةازاجلا لاحو ف.لكتلا لاح نيب له نأ ودءالهنال همك ذلبق قم المسلا هيلعمدآ

 ١ د أ لاحو فيلكتلا لاح نوب ةرتفلا هذه لوصح نم ديال هنأب ل فالانلق كلذ لعيالت أ عن :ةءااست ناك امل مد ١ أف

 || مونوأ ىشغب ةرتفلالودح ىف جكس بالو ناك ناوالص أ ةرتفلا ىلا ةجاس ال لاق.نأز ومال وةازاجلا

 [| نولوةيمكتم موق سدل ؟كاذإ- هين وتبال ىنلا تاقرفت وملاب ةرتفلا لوصح نمدبالو ناكنا مف يفخ
 لولا كلدزاج اذاف ىلاعتهق ا ىل_ءاهعان ءافرعيناكام هنالئن قرلا لأسامنا مالا هملع ىمومن ا
 ١ : | هلزلا هعقاو نا انس دم ناف تقول كا ذ فابن ناكحص مدنا ىلع لمادلا امم لهطااذدهزوال لف

 بيةعىلاعتهلوق كلذ لبق مالسلا هلع مدآنا ىلع لديىذلا نا ماه د_عبال ه-ةلاسر ل_.قتلص-

 ناف دصتسفهللا لوسر ىوهسو مجرفزعام ىنز مهلوةك ةدلعلابرعشم بدنرتلا اذهو اهئمالك أف ةسوسولاركذ
 لكالان وكي نأ بم انهه كلذ كفو مسال بسم اكد وصسشلاو انزلل بيسملاكمج رلانأ ىل_ءلدتءافا هذه

 هنم كلذ مدآ ل, ةول ليلعتلا اذه ل_سحامناو ىكسال كامو دلل ةرصش لع كل دل ههفوق عانةسان للعم

 هناصس هنا غسدلبا نم كلذ لبق مالسلا هلع مدآن ا تنثفهلوق ىلعءاستي لك الا ىلعمدقأ 1 هلوقّدرول هناف

 | تدب ىت>ام_مسل أهلا ناكىذااروذلا نما رعسايعنبالاق ام_هتاوسامول تديالك !املامسممانعب
 ظ أ ىلعءازملاك امهتآوسرو هط ناكل »ىل_هق نافاكب ولق تخص لاق اك امم روس لتذ عج امتاو تهجر

 | هلع بت تاما لب هسلعاناقءنوكيال ن ل وح نكل ل كالا كاذ ىلع اعل ال5 نا كشالناقامهغمعم

 ظ ا هام لاه )ل اوالا) ثاحماهمفذ ةئلاقرو نمام_يلع نا فدا ةنطو هلوقامأ ىرخا ةللصل

 | اعراشمالعقربطلا عوقو ف داكم يالا ًاوذخأو لعب لعج لثما ذك لعفي قىفطفامكسواا
 ْ ىرق (ىناشلا ثلا ) هنموندلاو ه«يراةاداكو الا لو ىف عورمشلل ىل مو ةري_عقمفأسم هسئدواهنانو

 ||| امهتآوس ىلع ةقرولا ناهزاي ىف اصلن ا اهلع زر نأوهو لعنلا فصخ نمرب ركل اوريثكتلا نافطخي |
 :ريكحلل ارودص ىفاذ_مل_ةنمسانلا ع نك ىوغف هير مدآىمءو هلوقامانيتلاقرو وهورتسسلا

 ىلاعتهلوقل ةريبكلا بحاص ىلع الا قلطشي الف مذلل مسا ىصانعلا نأ ( لوالا) نيهجونم هسنع |
 | لعن لعق نمالاةربكلا بحاصل نمعمالواهينادلا اان هت دب هدو لبد عت نة وسل هللا ص#ي نمو أ ا
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 او

 ١ لاقت لسو هملع هقلا ىلص ىنل ىلا ةريرهونأ هعفرو ناعابدق ادع ١ ىسفنىذلاو لاقرفاكللربقلا باذعن [

 ديعنيدوسالا فهن الا تلزنامهنعهلنا ىضر س ابعنبا لاق نذت نوعستو ةعستهربق ىف هيلع طل سل هلا نأ ا

  || 0مهج ىف ةرخكالا ف قسضلاوهو (ثلاشل ا امأو) هعالضا .اهذ فاتحترمقلا ةطغض دارملاو ىو را ىزعلا
 نبسحلا لوقا هو نوحيالو اهيةنونومعالفنيلغلاو ملا مهباريشو موقزلاو عيرشلا ابيقمهءاعطنانأ]

 ةشدعملاام-منءهقاىضر سابعنب!لاقف نيدلا لاوسأ ىف ىيضلاوهو (عبارلا امآو) "ىلكلاو ةدانقر

 ٠ لهأ مي ًراذا مالسا ا هيلع هلوق نع ىل ثلا لئساهنمءىشل ىدتمالفريملا باون ا هدلع قييشتن أ شغلنا
 (| ىلاعت هللا مهدرب نأ ممبوةعف ىلاعت هللا ن نءتالفغلا لهأمهءالبلا لهأ اسقف ةيفاسعلا هقلاول سان“ ءالما

 كن_ذااةشعملالاهءاطع نعو هسسفنىلا ناسنال اًدرب نا نمدشاو قمسضأ ةشيعم ىأو ميو نا

 ٍ : لك فقرضلا دارملانوكين وهو (سماسما ام أو باتعلا باول ا نةوءرغ هنالرفا د ْ

 قيس ةثالث ةممءملاةيوةعلاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص "ىلا نع ع مالسلا هيلع“ "ىلع رع ىورفهر اوأ

 ةمايقلا موي هرشحفو ىلا عتهلوقامأ ىلا قنا ةيسصعجإلا هنوق ىلا لصوتالن او ةدشلا فرمسعل

 ترمسفاموامسواكيو ادع مههوجو ىلع ةمامقلا مولمهرشحنو هلوق لثم اذه (اهد>أ ( هوجو

 اهرزهلوقىفمدقتدق هبلعو هبف مالكلاو ىعرم ىلا ىلا مسا ذ اف اريصد هرمش# هنا لق ىمعلا,ةقرزلا|

 ىدر سامع بان ءردمج نب دمعس هن أور ى مو ةخعان ع ل ع لات كاصغلاو دهام لاق (اهناثو' ا ش

 | ى- هيلعا اوناك ام نالطب ىلاعت هلام !مدنأدبال ةمارقلا ف قال فيعضل اوةلااذه ىطاقلا لاق امبنعهتن ||

 زاححالا كلذ, فص ونال ةلاس اذه ن هو لطايلا نم قا ماري ١ قملب الو كل ذك لبق نم تاكد ؟داملاو
 للعىلاعت هنا ضارتءالا اذ_هدك ؤدامعو ل اوقأ امئدلا لاس ف كلدكرك لوارعسصي تنكدقودل وقاد

 نكيلنايسنلا كلذ نيعةرخا الاىف لصاحل ا ىمعلا ناكولفاسمت دلاق لث الدلا ىسث فاكملان اع ىمعلا كل.

 اذ_هنءباوملا قمة نا مل-عاور رض كلذ سس ا.ندلا فد ن اكساام هنأ ار رخ كلذ بس فاكملا]|

 قداهتلاهج ىل_ءامادبا نعةقر املا دلا ىف "رلهاملاحاورالا نو هورخآ سأ نم وغم شفأت إلا

 ٍ ةقيرطا اهذ_هنيدو ةئاحو رلا مال الا مظعال اسس مهري ةل اهلا كل :ناو ةرخ الا ىف ةلا_هيلسا كالت ىلع

 ىعأ هر شجن ءدلار 1 ىابحلا لاق (اهثلاثو) د يدشن و لازتعالا لوصأ ىلع ةسنبملا ىضاقلا ةعير ط نمبر

 وش ىلا كد يال ىذلا ىعالاك اريغمافقاو قل اريش هنم لاس قد رطملا ةماسسقلا مون ىد ءبءالول 5

 ىف ىسن ”مو.لاكإذكواهتيسنف انتان ذأ أ كلذك لاك اريصي تنكدقو ىع عا ىترمشح ل برلاقهلوقامأ

 ىدهلا عابتا دكرت ىلع ءازيس ىهععلا اذه هب لزن امنا ىلا عدنا (امجدنصا) ناهجوباوملاادهرب رقت

 ' لاصتالا نءةلاض“ ةياااعاقرالاد؟ هب رشا !حاورالا نآوه (قناشااو) هننءضارعالاو
 لوص> ىلا عتهللالاعاذ هاف ةاحورلامال"الا تمظعو ةقراسفملا دعب د ةلاطا كلت ىلع تدقب تايئاحو ,رلابأأ

 | هنالاهابت دلا فقمضا اكل ةثدعملار سف نموا دلا فل ثال دا نع ضار ءالايرخ الا ىماعا

 هلوقامأ ةرخالاف ىم_لاو اين دلا فكتضلا ةثعملا هلفاسين دا ىف هرك 3 نع ضرعا نم نأ نيب ىلاعن |١

 لاق مهضعبورفكو كل رمثأ لاق مهضعبف همفاوفاتشا دقق هر تاناان 5 نءوب لو فرمس !نمىر كدكصوا ش

 َ هلوةاريسفغتلا كح كا ذّنال هير تان . النموي لو لود كل ذي دارا ىلاعتن يب دقو هللا ىضدعن أف فرسا

 : | باذعن ا كلذدعب نيو ىم_عل اوكنضلا ةشدعملا ع نمهرك ذمد_ةنامع هلاحاد_ه٠ نم ىز هنا نيبو فرمسا

 اكله مواده ملفا) ىلاء:هلوق . عطةنمريغ هنالف قبالا امو همظءان د ئالاامآ قبأو دش ةرخآ الل

 كير نم تةرس هلك الواو ىسهنلاىلوال تان الكا ذىنا منك اسمى نود نورقلا نم مهلبق نه

 : ءاي 1 نمو اهمورغ لب 00 5س ؛ ر دمحم ممسسو زولوةدام ىبعربص أف ىب مم لج اوامازلنأل

 مولر يس فرك ه هرك ذ نع ضرع !نمنانيبامل ىلاعت هنا عا (ىضرت كلعلر اهتلا فار طاو ميسسق ل إ)

 | .ةءارقلا وبهدف لاقف لس م ع ولالاوحالا نايا ريتعيالاهع هعشأ ةمايقلا

| 

 ا

 ا ْ
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 1. | ؛

 ع , عبو ”ىبنلا نع كور كلذ هنم هقلالقور افغتسالاو مدنلا ىلا عجر يح هدشر
 معا و راكتسصماحوءاكب ناكل حوت ءاكب ىلا كل د لك عجوأو رك !هزاكي ناكدوا دءاكب ىلا اسندلا لهأ» اك

 الدنا لا بهو لاقو راك ؟هتئ طعن ىلع مداناكب ناكل م ءاكب ىلا كلذ لكو مجيولو هسفت ىلع هحوذلا وت ىبس

 أون 7 ةن تاظواءوس تاعلدم_<و كنا هس تنأ !الاهلاال لود ناندسأو لا ىلاعتهقلا ىسوأ ءزاكجرتح

 0 ءاعءل دمصو كنا تنأالاهلاال لق لاق م مث مالسا! هيلع مد اهلاقف نب ,رفاغلا ريسخ تنأ كنا ىلرغغاف
 وس تاع كلدمعو كن ايس تنأال اهلا ال لق لاق مث نيجارلا محرأ تنأكنا نجنراف ىتض تاظواءوس

 00د مشاعل هذه امهنعدتلا ىضر سامع نب الاه يسرلا باوتلا تنأ كنا "ىلع بتف ىبسفن تاظو '؛

 ظ 1 ده ىم وكت ايامافو دع ضعدلمكضءباعبج اهتماطش لاق )ىلاعت هلوق « هير نم مالسلا هيلع مدآ

 ا )اه ىعأ ةمامقلا موب هريش و اكنض ةشدعمهلناف ىرك ذنع ضرع ا نمو شدالو لضي الف ىاد عسا

 ر* ىز ف كلذكو ىن موملا كل ذكو اهتيسنفانئانآ كنا كلذكل اه اريصب تاكدقو ىعأ ىترمشح لبر

 هل هلوقناوهوال وسد ' الاءذه لو أ ىلعن ا لعا (قيأودش و الا بادعلو هيرتان اننمؤد لو فرس |

 قم مكن أياماف هدعو لاه دكف نيصض لا اطخ ناك ن افرك اوأ ني صاع عمان اطخن وكي نأامااط.ها
 اان درسا الر ذواطعا لاه فيكف نيصضط نمرثك الاناطخ ناكناو عجلا باطوهو ىد»

 نين ام خوك هير د هعمو سالبالو هيرذ هعمو مد الباطذلا ل مون لاق( اهدحأ)

 تاس لاق ( اهيناناو) مكن .دن اد أماقدل |وق مص ة ةرثكلا ىلع نيسان مدحاو لكل اما ىل-الو

 قت ًارشناام,ئاك العجا وعرفت امهتمنيذللا ببسلاورمشنلل الصأ مالسلااممملعءاوحو مدآناكابمل أ
 ةيفونىف ىف ىذاقلا لا ةذؤدع ضعبل مكضعب هلوةامأ ةعاهبا ظفا ىلع مكست أي اماف لاقف موتط اً اهطوفن
 رادع كلذ ىلا ف اضن ا اذاف مهل“ ادع يل ما ءادع أ نيطامشلاو 1 ترتسم در هاظلاااذه

 الع ةلالد هين ىاده عملا نقده مم 5 .: أياما هلوقو مالكل ا ىف هلوشد عنمع ل ضعبل نقي رغلا ضءن

 1 ”مهضعبو ةلد الاوت ان“ الا لاف مهضعبو لسرلا مه عب لاسقف ىدهلاندأر ١!ىاوفاةادقوةيرذإ ادار | ا

 1 !ىلءةل الد ىقشيالو”لشالف هلوقىفو كلذ لكم لخ د.فةلالدلا ن ءةرابع ىدهلان ا قيقعلاو نآرقلا |

 ( :ثانواهم لد سي نامالا للم اكنيالاهءامشاوةلدالا عاملا كلذ هعاسا ىلع هللا ن مذ ىدلا ىدها ايدارملا :

 دلاف ل_هيال/اهدحأ) هجو أ ةثالث همقو قشبالو ”لضيال نأ هل ىلاعت هللا نشد قف هلاسا ذا نموا

 اهثلاثو) اهيق هنكعو ةنلا ىلا هيد هم ىلا مثال ةرغ رخالا ف قالو ”لضبال (اهينانثو) ةرخ رخ الاىف قثيالو

 ريدلا فلضدال دارملا اناق ا دلاقءاّمْلا هّقحلل دقهننا ىدهل عستملا لق ناف امن داا ف قثيالو "”لضال

 1 | ترامس !تدهلا عنان ران را عر افنان نان داب ودبالو

 مدع ام لع لاعت هنا سكرت أس ىلعو نارقلا ىلع عةيرك ذلاو ىرك ذ نع ضرعا نمو لاس ذ ضرعا

 4 :فصول مث رددموهو ةدشلاو قمضلا هلصأ كدضلافاكنض ةشدعمهل ناف هلوقو هلدالا هءداربن ا لهةديو

 : اوك« نأ اماهيدعواملاِ ودضا اذهنارلعاو كنضت اذ ةشيعم لاق هاكف كانض ش دعو كْذض لزتم لاشمو

 ١ ءرمسفلا نم عج هي لاسةف(ل ارتالا امأ) هرثك او كلذ لكفوأ نيدلا فو أةرخآآ الا ىو اريسقلا فو امئدلا ىف
 نوكي هقانرفاكلاو ةدمطةا.- هتصتافلاف اك اممطاشءادلا ىف شعب هللا ىلع هلكوتل لسملاّنال كاذو ١

 الذلا هللعهقا برن نم ةرفكلا نةاضنأو لل مهنلاحو كنض هتشدعف ادبا ةداز زالابلاطام "دل ىلعابسيرح

 تان“ اننورفكياوت كمن كلذ هللا نم بضغد او انو ةنكسملا وةلذلا مهيلع تب م ةكلدنكسملاو
 ميار تغ نمور هتوذ نمار الممر نم مسه لزن امو ليت الاوةاروتلا اوماقام_ماولو لاقو هللا

 :راوزفغتسا لافو ضرالاوءامسلا نمتاكرب م-يلعانحتفلاوقتاواونمآىرقلا لهأ أولو ىلاعت لاهو
 |ةقيرطا! ىلعاوماقةساولنأو لاك وني ولازم تدم رار دم مكلعءامهسلا ل_سرياراةغناكهنا

 || | كر دل دعس هدوعسم نب هلا دبعلوق اذه ذربقلا با ذعودو (قانتاماو) اهدغءامم هانمتسال ٍ
 ل 3 -_

 هللاد.ءو



 ادهو تافوالا هذه ىف ىلاعت هللا بئس ل ْعَمْسا وءملاو ل الجالاو هبزمتلا ىلعهلج دع يال ملسم ولأ لاق ةال 1

 راهظا نمو هب.ذكت نم نولوةبام ىلغالو أ هريصىلاعت هنالك ل ذو ءركذ م َدةتام ىلا وره اظلا ىلا برقأ ل مي /
 هيلا ايعادو كلذلار همام ادنوكي ىتح مهلوق نع ىلا عن هزت مينا كاذب قبلي ىذا ورفكلاو كرش

 كلذورثك ا هنف ةمعدج اّنال للاب ناك ام 3 ذا لضفآ (ةغبا رلاةهلمس لا )تاقوالا سول ١
 كلذإو لاسعالا نعو تاكر ل نء ساو ا ليطغتو م-مماكرس ءدهو سانلانوكأ

 ١ نايىلاعتؤ هناضس لاه

 لدالانالوةرخ "الار د امئاهوا دجاس دلل ءانآ تناقود نم مأ لاو الق موقاو أطو َدشأ ىه لمللا هم أ

 لدا تناكف عنا ندملاو قشا سذنالا ىلع تن اكض ةداسلالافرصانا حاراودوكتلا تن ١

 فارطاو لاه ف.كف نافرطهلراهنلا لوشي نأ ًالئاقل(ةسماملا هلكسملا) ل فلا وزع !قاقهسا .

 اقف رانعا عيبا لقأ لاقت نم ساسنلا نما و>وراهنااق ةرطةالصلا مقأو لاهاك ل وشي نأ ىلوالا 7 :

 (اهدحأ) )هوجو همفذ ىّصرَتكاعل ىلاعت هلوقامأ دوعيور اه لكى رركتي هنال عجم امنا لاقت نم ش 2

 ةجر د ىلا كاصو أ ىلا دارا |نوكيو هب عفتن'لالعلذ ةمدخلا لغتشا نالفارريبكسحل اكمل لوقب اك

 ا ادوج اماقمكب ركثعس نأ مي ياوورسا#

 <ىتاسكلا أرقو ةعافشلا نملانتام ىضرتكلعل (اهثلاثو) باوثلانملاننام ىذرتكاعل (اهيئاثعأ[|
 | ءاضراد مق همضراذاو همضضر دقفءاضرا اذاىلاعت هللاّال فلنخمال لاو كانا منتي نتطرل ١

 روايع هلم وجا يوجع و و01 نانا دع ليو سنت اجلا دمع ْنَدَعالَو) ىللاعتهلوق ْ 1 ٠

 هن اناننت ايالولاولادو ىوملل ةنقاعلاوكقزرتن اف زد كلك نالابطرطصاوةالسلاب كاع ساو قب

 ال وسرانبلاكسرأال ولا ر اولا ةلهلبق نمباذعب مهاكلهأ اناولو ىلوالا ف سعلا ىف ام شب متن وأهبدننإ]

 نموىودسلا طارمصلا باص نم نولعمضاوصررتف صد رغم لك لق ىزخخو ل دننأ لبق نم كنا عشت

 كلدع.: .أعيسنلا ىلا ل دعي نادءسعأو نول وقيام ىلع مالسلا هبلع هلوسرريصا لى لاعت هنارادعا (ىدح

 هلوقىف (لدالا هلكسملا) لت اسم همفو كمنمعَندَعالو ىلاعت لاف م وهلا هب مام ىلا همامع دم نع هيه

 هدرب داكن الن او هللوطترطناا دماولاق ءالؤدو نيعلارظن هنمدارملا (ام_هدحأ ) ناهسو كمن.عّتتالو ١

 ظحوذا هنا نوراف قو ام لمان تنلابا ولاه ثم>- نوراق ةراظن لعفام هبابامعاو هيلاروظنمللاناسكتسا

 مع خرطنلا نا هيفواسنساص لعو نمآن ري هلا باوث مكلب دمولوبنامعالاو للعلا ولو أ مهوجاو تح ميظع

 زوكر اك فراخزلا ىلارظنلا ناك انو ضغ من ةّرمْئدلا ىلا نانالارظن اذا كك لذو هنعوفعمدو دمملا
 نعءعرصنلا ضغءبو-ويىف نوةالاد3دقاوهل داتعم تنأام لعن الىأ كنمعَندمتالو لمق عابطلا ف

 ةراطنلا نويعلءامشالا ذهاو ذذعا مهنا لذ رغو بوكصرملاو سايللا ىف ةّةسفلا ددعوةلظلا ةينبا|

 هنع هش ىذا سمول وبألاق (ىناثلالوقلا) اهذاخعا ىلعمواىوةملاكو مهضرغل لص#تا لا رظانلا | :

 "هلدسملا) اندم ظ- نمدولان ام كتافام ىلع فسأت الأف سالاوه لدر طظنلاود سل كنمءَنَدَعالو لوب .

 هللاولاةذفلسوأ عسل ىد وبي ىلا ىئعبق ل سو هيلع هنا ىلص" ىنلا,فمذ لزت عقاروبا لاق (ةيناثلا
 لاهو ك.نمعَتدتالو ىلا عتهلوق لزق هل اهعردب بهذ انا ىفرمًافهلوب هنربخ أف نهربالا كلذ ل_ءفأال 1

 ( لاهو مكلا-عأ ىلاو مكب واق ىلارلظ- نكلو مكلاومأ ىلا الو كرو ىلارظن.ال هلا نا مالسسلا هيلع
 | سانلا قحالول ن_سحلا نءو هلل قعال نم مجم اهلو للام ال نم لامو هلرادالن مرا داسدلا«ادردلا ونأ
 نبةورع ءنعو اديبعاهلك دضتفاب رامندل ا اوذخت ال لاه مالا هءلع ميه نبا ىسع نعواسن دللا تب رخل
 ىلا لسوزعدل وقامأ هنامكحججر -ريةالصلا لاقو دن الاهذ_هولّدي نيطال_.لا دنعام ىأر اذا ناكملا ريبزل '

 مشي وهنر طمللاتاودالان نم ععسد وهن سطارظانملاو ءالرديامب ذاذلالا عاتمالاو هءانذذلا ىأ هنانعتمام ُ

 1 ىضنقي لبعفتةلاواه تت هعتمواع انما هعدمأ لات جكانملاورسالل نمت ذيدقو ةسبال حتاورلا نم أ

 ْ هاك اثملا هو ءاسشالا نيب ةحو ازا نم ىهور انفكلا نءاها.ثأوالاكشأ ىأ مهتءاحاوزأ هلوتامآ ريثكشاا
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 ظ | ودة نم كاد امةرثكل_عجلانقلا لافاكد »أك هلوق رار مالا ءام ايدها ةماعلا !
 ع اسرلا لاقت ونلاب مهلد ملف ”ىلسلا نجسرلا دبعوب؟ارقو ارتب ازو مهل ظعاو كلذ لثم لسعج ايم-هل اندمم |
 هلا كلها نم ةرثك ةغلابملا هيدار اا اكاهأ كدوقامأو اوركفتواوربدتول هينو دهان اس مهل نيت لأ عب | ٍ
 الا ولعل تا الا كب: نو دهاش اشي ر قنا موتك اسم ىف نوشع هلوةبدارأو ةمضاملا نورةلا نم ىلاعت ْ

 فل سلامرانتعالا نم كل دقةدهاشملالولالهلا بو رض نم مب ”لحامو معنلا نم هيلعاوناك ام ىلع

 اقيال ىهنااو لمعلا ىلعةي نم ةمهنال نا برقالاو لوةعلا لهال ىأ ىهنلا ىلوال ت انآ تان ال كتف نانيبو |
 لهآ مهشعب لاف كلذلذ مز1 اولوأ ىلع ةيزم مزءلاولو أ انلوةل نأ اكن ابتلا نع هب ىبهتني لفعل نوذالا
 «ءكرنكر بكن ءىلعالدتم باذعلا لزنيالءلجال ىذلا هجولا ىلا«تنيب م ىوقتلا لهأو عرولا
 ' :دقتلاورمخ أنو مي دقت هرذو ىعسص لجو م ازا ناكل كير نم تقيس لك الولو لاق لسو ه.لع هللا ىلص

 7 ف : الم ىلاعت هتارامخا ىف ةملكل نا ىف ةمشالو امازل ناكسل ىب مم لدأو كد فمع ْ

 0 رم مهربي لغفيام م-مبلءفيالو نورخو.سفاوذكن او مالسلا هيلع هّتمأ نا طظوف#لاحوللا فهءكو

 أ نممهفنا لع هال مهضعب لاه لو هيلع هللا ىلصد_+ ةمأب كا ذ لعفي ل ل الامفاوفاتخاو لاصئتسالا ْ

 | هؤةطصملا نو رخآلافو الهلا مهمعل باذعلا ممم ل ازئآولو نمؤد نم ممول سن ىف نا لع نو رخآ لاهو نمو ود
 | *]ءرغنم هياذعبءاسث نمو لض ياش نم صخ نأ ةدكلاملام كه هلةنسلا لهأ لاهو وهالا اهاعبال ةمضخ

 | 00 ناو لهفلا مدق مز ةمدق تناك هللا كلت تناك "هلعل ءلعف ناكول ذا

 الواو( امهدحأ | نالوق اوق هيف ىعسملا لالا |اماو"هلعلال هعرنص ئث لك قءقةدتلا ل_هأ لاه اذ ولف ل_سلستلا
 أ باذعلا كاذا : رخ الا ىف ىعم لأ ال ولو ( ىناثلاو) ردبمويو» و باذعلا كلذلاسن الا ىف ىهسم لجأ

 ١ ١ رمال ةرت رت الا ىلا باذعلاريخ أت نع يتلا الولو دارملا نوكبو برذأ اذهو

 هتابهسريخأ ل ىلاعت هنامث هل ميذأو لوس را يرد كس نه هملعن ومد اف مهلامزال باتعلا ناك

 ْن ' ركام لوسي د انارلاتاف ةبشالو نولوبام ىلءريصلاب«سهأ هلأ «افمتسا لبق ادعأ كا حال

 وا ٠ نأ لهو كل ذر غىلارعاشو أنون#وأ رحاسهنام_هضعبل وق كلذ نوك نأل منن :دثمهااوقأ
 : غرذ هيذؤيو همغيامم كلذ لكتال هنم لويقلا مهكرئاشيأ لمت يو ةَوبن | نم مح ديامفدل و ذكت دارملا

 ءالنأو ةلاسزلا نم لعام غالباو ىلا هتهلنا ىلاءاعدإا ىلع ةمادال ا ىلع هثعب وريصل | ىف ىلاعت

 ْ ” لاه مث لاتقل هنآ انةخو تمن الاءزه لئاقمو ”ىلكلا لاه مث كلذ نع هلافراص هءاعن وم دّةدأم

 ةومىف كبر ده ( ىلوالا لمس أ) ل اسم هشوةالصلاوريصلاب اوذعتساو هةوقريظذوهو كير دم |

 . !بمةعمأاما (ةيناثلاهلثسملا) هيلعكناعاو عيستلل كة ذو نا ىلعثي راد ماس تنأو ىأ لاما

 ةلاثلا "هللا )ىلا عت هللا ءاقل نو دنينمؤمال ةسارالذا ه>ارلاو ةواسلا دمي ىلا هت هنن ارك دال مدستلاب
 بدأ ةئالث ىعاوفلتخاءالو اًوهو ةالصلاهنم دارا انا لع نورثكالاف نيود ىلع ستار رنا |
 اد > دام,مع هلثأ ىضر سا.ءنب الاسقف صق“االو ديز اال سهما تاولصلا نا ىلع لدهن الانا ( اهدحأ)

 1 هق انعمج- - امهالرصعل اورهظل اوه اربورغلبقورجشلا ةال هوه سءشلا عولط لبقف هس سها تاولصلا

 زئالساد كحمدرتاكراهلا فار طاوهلوةنوكيوةريخالا» اشعلاو برغملا عبسفليللا» ءانآ انموبورغلا

 دكوتلاب ىطسولاة:ال_مااوهلوق ىف تدّتخا [كبرغملا: :ال مور قفل ةالسصص امهورابناا قرط ىف نيتءقاولا
 1 امأ نامزلا نالذ سهلا تاولصلا ىلعاسهتلالدام أ ةدابزو سهلا تاولملا ىلع لدن“ الانا (ىناثلا لوقلا)

 9 داواصلا تاقوأف نيتر ابعلا نيتاهىف نالخ ادرابتلاو ل _للاف امور ل مقرن مشل عولط لبق نوكي نأ

 ض لفاونلل اراها فارطأو ىضرن كِل ءلر اهنلا فار ط أو ميسف لمللا* ءان [نموهلوق قنامسمف تاخد ةبحاولا |

 11 ؟نسورصعللا جورغل ةورجفلل سعشلا حولط لف فوقف سما نملقأ ىلع لدئابنأ . (ثلاشل ا لوقلا)
 ىلع ميستلاانلج- اذا هلكاذه ىلوأرايتعالابو ىوقأ لوتالا لوا ا واج راخر هانلا قمبخةمّعلاو برغمال ىلدللا |

 ةالهلا
1 



 هيو ورع بحل 2 تجوع د
 ىلا ا و يدع

 رو تان الا اول اسال مهاكلهأ ىتلاممالا ءاسنأ 7 انفال فعلا فامةند مهمات لوأ عملا لاقل ١

 اذهم_هانأامناوكئلوأ لاك انالا لا اوسىفمهلانوكي نأ مهنمؤياذانهتي وقءلانيهانل-اعفشيك ابأ |
 || ىلا ع ارلاري_مخلا ركذامخا هنالعا ولوالا ف ضعلا ىفامةنن هنو كب ثآرقلافصواذهلف نآر ةااىف ناس 1
 ظ لاقفدكدلا ف ا ورذع لكسح مسهل حاز ىلا هثهنا نيل _لدلاوناهربلا دعم فابمنالةئبلا /ِ
 1 ارذعنوكش كلذاولوةي نأ 4أناكدا اواو مابا ثروات نم بان هات: |

 أ مان منيع طا لنبلا مها ةجحالف مهلامو لعام مهل كنابل لنيل دقو تت الاامأنمو|

 | اولاقا مه انكلهأ انآولو هلوق عما ل .ةناف تانيبلا مرور نمو ةلسرا لق نم لقك ان !

 ىزختو ”لذنن أ لبق نم لامن كلذاو ةمامقلا مول ذاولو ةب نأ مهل ناكل ىنعملاانلق لوني نأ ع ْ
 5 < مال سا هساع لاه لاق هسنعهتلا ىضر ىر دقن ادب عسانأنا وو «ةرخآ الاباذالا

 | هل اوقالتو كل كةاخ عوط أ تذكألاو ل وسر ىئتأي للوقي ةرتفلا ف كلاولاةثالث ةءامقلا مو 52

 1 لةءاالاريغص تنك ى لال وقيو هب عفتتاالةغىللهجت ل لوقي هلقع ىلع بول اوالوسرانبلا»

 | لوقف ديعس لاهل ف نم *قيو قش هنأ ىلاعت هلل الع ىف ناكنم اهل ديفاهواخ دام ولا ةور

 | نم ىلع باقعلا نحال لاهو ريتا ىف نعط ىضاسقا او كوب أول ىلس ربفيكشم ويلا ا لاعتلا|
 | فلل لعق بوو ىلع لدتا الاهده ىف املا لاف (ىلوالا ”هلّمسملا) لث اسماك , الاهذه ىف نأ معاول 1 /

 ( اكلد تاعفاله اول اوقدنأ مهل ناكل لعسفي 0 ولوهد-:ءنوذم و م ني ةاكملاب لفي نأ بيع هنادار رملاذا||

 كم د للوسرلا مولا ثعبمهأو نونم 0 امواعملا ف ناكن او كنتامآ اعبتنفالوسرانبلا تاسر الهو نمو /
 ةلكسسملا ) هوءاطأ اذاهدسنعنوئمؤد مسملا مولعملا ف ناك اذا مهل نوكيا هنا مصفح كلذ يف َ
 هدابعنم حاوتحالا لي ىلادعت هن ا ىلع لبلد مضوأ ال وسرانملاتاسرأل ولد وقىبكنلالاق(ةينانثلا ظ
 هناهلي وأن لب هتمالدع وكي انمرووهام نان ءريسملا له أ هنظ ا لع_ةيانع ل ًاسيال وق نسل هلا | ١
 1 مانعأ بق مهل ناكل هباو سعأ م ىلع نير داق اونوكي لولف ةيغعا ل ةيىلاعتنا تن تئادان للا ا 1

 | قةحولذا ع را قتضبإل نع ولانأ ىلع لدن هاما ا لل هج

4 

 : صي تم 7 لم :لامقن دع ولان ها هيل يود رشي هناا رشلا |

 لان رهالا سي اماتوملالتقَت روكي نأ لق ب راتتالااذهومرمأ
 اردو 0 زامل 30: تود راني نيم_هل ا نم ديحاو لكن اف توملابنوكينأ ريو

 ْ هنا ةماركع اونأ نم قا ل_عروظيامي لطبملا نم قحلا ةرخس ”الاقزيم .هناق باقعلاو باو ا سه 9 وهظ
 |١ هملا ىدتها نمو كولا طا دل باص أ نم كلذ دنع نوأ ةسفهتئاهاعاونأن 9 ا

 ْ ملعأ هللاورافكللرج راو ديدوتاا لينس ىلءو» لب ديدرتلاو كسلا نع وه »سدو | ١

 (ةيكمايا رجع ان اوةنام مالنا ميلع ابتالا ةروض) ْ
 ( محرلا نسرلا هللا مسن ) ْ ٠ أ
 مهو هوعؤسإأالا تدع زور ءركسعس ذ ند مهتابامنوضر «مترإ هغى مهو مهماسس» ساذلل برتقا) ا

 ماورهتلا نوأتفأ,مكجاثمرشالا اده له اواظ نيذلا ىودتلا اورسأو م. واق ةمهال نورعلي 1

 لقءيال برقلا (ىلوالا هلكسملا) لثاسم همف مهما سانأل برتق | ىلاعت هلوق نأ معا (نورمصتت | ١

 مباح تقو سانلا برقا نما امزلا برقلا يعتق عتتم انوه ناكملا برقلاو نامزلاو ناكل فلا | ١
 ماع ةيانهس ن مسد رقلوقلا اذهدعيربع دقو بارتفالا, فدو ف كلوي نأ لئاشا (ةياللا 4 ْ

 || كيواعجمسو 0 وق هملع لملدلاو ىلاسعت هننا دنع برت هلا (اهدحأ ) هجوأ ةثالثنمباوخلا |
 | رقث لكنا (امناثو) نودعتاع ةنسفل كح ب ردنعاموبن و هدعو هللا فلخي ناو باذعلاب | ٠

 0 ب شالا ا ا



 غم

 ”لالاعتو مهنماق انصأ امسهنعدنلا ىضر سابعنب !لافو با وصانع باهذلا ىف لاكشأ ء-مال كاذو

 1 : :ااوو مذلا ىلع (اهدس أ )هجوأ ةعب رأهباصتنا ىئنايندلاةاملسا ةرهز هلوقامأ ممنءالاجر جاجزلاو

 زورو راملا ل# نمهلادبا ىلعوأ هلا. امثال و عفم هنوكو و ننطمعأ عم انعتم نيعضت لور صايصتخالا

 راع و هتسحي ةرهزلا عمال / - نمت :رهزلا نعمأم لدق نأف ىو ذرب دقت ىلءاجاوزأ نم هلادبا ىلءوأ

 278 !م-ولافصو رهاز عسجب نوكسص,نأو ةرهجهقانرأ رق ةرهلبا ىف 2 ءاساك ةعملاو

 نايثاا ىف فشقتلاو ناولالا بو نمءامملصلا هيلعام فالخم_ههوجو لاوتو مهتاول أ ءافصل اناا

 راخنا مهدالوأو مهلا اومأ كمت اله هل ودكم هيمي ذعتا (اهدحأ) اهوجوه.. ءفاورك دف همف مهتفنل هلوق

 (اماثو) ميلومالالضااءنعدقاىنر سابع بالأم (اناند) اناا ايلاف اهب مسيذعلهلا
 ا لا ىلا لامقالا وا هروض دنعاسندلا نع ضار ءالانالم_ملع فرلكتلا ىفا دي دشت ل تاقمو ىباكلا لاق ظ

0 

 فيلاكتلا كالت ممم زااملا هالو فيل | تسل |نمان ورمذ اسندلا وأ نم ىل_ءنالو ءانشغالا ع”رضت
 |( تاب 00 ٠ 2 نق رشنلازج املا نم هلع وش *؟ىماسملا نعباندحالا نوكسص) ىداعملا ىلع رداقلانالو

 0 مو .لفالا» قي وريسخ كب رقزيو ةويفرال ع ميلكا فادي دشن اينالاف ةدازلا نوكسحت
 أ قيال لذكر سبلو عطقن.ال و مو دي هنال قبأو مهب واطم نمرعسخ باوثلا ن :ه هددت ىذاا كيولظم نا

 | ةبقاعلا ثيحد نم كارب _خ ةعاطلاب هتنرقا ذا امن دل اريسي نم هسنتنت ياام انا وكي نأ لةس<واسندلا نم
 رطع أ ام دارملا نوكي نأ لمسح و هيلعريصو هب ئذراذا هتبقاع نسحم هةصوواسسندلا ف قزرارك ذنقبأو

 1 نا هنراقأ ىلعلج نم مهنة ةالصااب كاد سأو هل اوقامأو ةعف رلا تاسردلاو ةومثلا نم
 دا دارملانوكينأ ل قحاناو ةاكلا ا اللا هل وقكوهو نرقأ دهون .دلهأ

 لان م كىعب ةمالار أسنود وسيف نكمتاافدأ فاني مالاوةالصأا ىلع هسنمأ ل ذا نكسملا 423 ند

 نعولا ناف العف اهلع ظفاخلا مهرمانامكحسدا راافابلءريطصاو هلوقامأ اهيالموق تأمن الملا

 4 . ذي 1١ اف للزن هن سل طاق ىلتسع هق الوضر ناك لوشل ناسك هنم مت لعفلاناسلب

 ظ اهنا ىلاعت نيبهن اره كلذ لع-فيناكوةال_هلا لوقءو حامسص نت ملسلا امي هلع ىلع ةمطافىلا

 : هدحأ) هوجو هيسذو كفرت نحن اهزر لا _فال هلوقب عفانملا ن نءلاعمم هناو موعؤانا كلم هه

 بعلا نم ةداسسل اديرتاكهقزرب نأ ه-:مديريالو :دابعلا مسنمو هنمدي ربامتا ىلاعت ا

 ومعطب نأ ديرأ امو قزر نم م مم ديرأام نودبعملالا سالاو ّنلاتتلشامو ىلا عت ةلوقكوهو حاردل

 خ"الا سعال كلاب غ رف كالهأ قزرنو كةزرن نحل لد كاإهالالو كل_سفنا اهزركإئدفال هن

 ل_.ملان م كلان يع املانا عملا ( اه | 2) 0ع ىف هللا ناك هللا ل_عىف ناك نمسانلا لوقد ا

 عئااءوجوباسن دلا ىف كةزرن نم لب اهزر كا فال هلوةب ىئدملا اذه نعرشف مل السب مفتت نال كاد سيف

 ا ةةشوأةيضحأب رناذا سو هيلع هللا ىلص ”ىبنا|ناكمالسنب هلفا دبع لاه باول, ةرخ الا ىفو

 ٍ هلا فصر لاف ىلاسعت هنال بسكسلا لرت ىف ة هصخرب الاقل العار الا هذه التو ةال_ىلاد

 ىوقمل الهال هلمحلاهب ,ةاعلاودارملاف ىوقتلل ةيقاسعلاوهلوقامأ هتئاركذ نع ءعسالوةراسجت ممهلال لاحر

 ا ءربسم اف هلوقمامتن ٠ هنا كعف مت هيش منع كح ةيصولا هذه دعي هناصس هنا علاعتدتنا ىوقت عي

 ُ انو ةبآري_غنم ناميالام_هفاكي هنا مالكلا اذ هباومهو أ هير هبر نمي . ايان ايالول مولوقى مو نولوةدام

 ٍِم . |ىفامةنب مت لوأ هلوقب هنعىلامعت هتاباجأو نولوتالا لسرأ 5 ذا اانبت ايالولرخآعضومىف

 لف لغتشي لاسو هءلعهقا ىلصلوسرلا نا عمم مكى امقفاو اذا نآ رغلا ىفام نا(اه دحأ ) هوجو همةو ىلوالا

 ةشدنا (اهيناناو) اممم كوك سلا ءارامشاك ل ذناك ةبلاا ذاتسا ىأرام ولعتلاو ةساردلاب

 ارحنباو ذ ( اهئلاثو ) ءةئعبو هنوينيو لسو هملع هللا ىلص دمعك ةراشبلا نماهيفام ىلوالا فمصلا فام

 ٠ و اج تور ترابا 70509019550 377- تكف تت تاك هه لح مدمس نيا ومس ويم وم 5
 لافقااو



 انيحلا

 ةيهالنويعل.مهوف انكلا بحاصلا# ( ةمناشلا'هلئبملا) با وصلايلعأ هقاو قلسان ءنهلوهذو مهرها |

 ري دعيربخ مب ىلت ةيهال نال ةدحاو لالا عفرلاب ةمهالً رق نمو نالخلا دتمو أن اف دارتمنالاح مهب ولو: ١

 ىجانَملا نم مسا ىهو ىودتلا (لوالا) نالاؤس هيقناواظ يذلا ىوخنلا اوتزيسأوهلوقامأ مهو هلوقا | |
 ث.د اهواعجو اهئافشاىفاوغلاب انعم (باوملا) ىومنلااو-رسأو لوق ىنعماف ةيفشالا نوكسستال | ال | ْ لأ

 | اولظنيذلا لدبا(ٍتاومللا )اواظ يذلا ىومتلا او ”رسأو لاهل (فاسشثل  لاؤسل ا)م_مجانتل د ناني الأ

 فولك ألاف نم غل ىبسعءاسوأ هباو رسسأابهف شحاسقلا لطلاء نوموسوملا ماه م-مأب اراعشا اوترسسأ نم ||
 اوترسأءالؤ ؤهو ىملاو هملع مدق ىومخلا اوس هريشأ دتبموهوأ مذلا ىلع لابو ه:هوهوأ ثيغاربلا

 نمالدب بصنلا لي ىف هلكمالكأ ااذه ف اشكل بحاص لام (ىوألا لئلا ل لئاسم هيف نورصتت ثنأو. ا
وجتلااو سور دمنا نوكب نأ ىلل.-<وثي دل !!ذهاو "يسرا 1

 ا )1١ م الكلا ا ذهاولاهو ى

 بط قرواحتلاو مهني اهقرو شنت !ةبيش كلذ ناكدنا (امهدحأ) زيهبولثيدحلا اذهاو هيما ّْ

 و ريانا وع (ىلاثلا) مهما دعأ نعمه ”س.نامكى فاو دبهت< نأ نيرو اشنملا ةداعومىحأ مدهىلا قد قيرطلا |

 || رصسلا نو أنف مكلثم رمشبال ذه له هلو امأ لع هنأي مهاعف ىلء الست رعظملا عظومرهظملا عضوف ىودضلا

 : مهنا (ةث ةلاتلا هلل ا) ءانرربسأ اهنوريخ افا هنوعدتامناكنإنينمْواو قا لونسرلاولوت ت1 اوم ْ

 امأ)دساف نينعطلا الكور ص“ هيف أىذل انا( ىفاشلاو) مهلثمرمش هنا (امهدحأ) نيصأبهتودفاوتعط |[

 ثوعللانوك نأىلوالا لد امن وكب نأ بدجفرمشد وه نم ىلع كا درهظاداف معان رلعي ناك ااوهترودا |

 لوسرلا هيىأامناوهو (ىناثلاامأو) سن ؟هيوهو برقأ هلاكشأ نم لويقل ا ىلاءرملانال ارمشيرمشملا ىلا
 لالا رهاظ هريغو نآرقلان .لوسرلا هب فام لك نالاضبأ لهف-ار ه.«هنوكن ورب ماو رحم مال سلا هيلع

 فراصلا عافتراو ىعاودلا رفودنع لعفلا نالابب اواي الأ عنتمال ةضراعملا , ىلعاوردقولفنآرقلا || ١

 هنالا.ةينأز ودع ف كف هلاءاوفر 0 وأيلالفعوقولا باو
 اذه لثءمهئافعض ىلع نوهو؟اوناكممأ الا هتدصب نيم اعاون اكم كمه ا لدي كلذ لكو هانرك ذام ىلع لا اور ١
 لب ميلعلا ع..هتلاوهو ض ضرالاوءامعسلا ىف لوقلا ل«: فد لاق) ىلاعتهلوق نيرباكم همضاوناكن او لوقا |

 | مسن هن وكل عامل مهمل كالملا ثعب وأذار ودلاىلءال لثال داو تا رممما ىلع اهتص فقت ةو.نلانالف ا ا

 ٍإ بامرأ مهو نامزلا ن مودم لاح دءنالاح نآر هلا مهادصت مالسلا هيلعناك دف همأ سيلتالو .هنقهي وعال

 أ ةضراعمءسأ لاطنافر ومالا ى ركام ما لاطبأ ل م سلخ ةناهمىلا واكو ةغالملاو ةدحاصملا

 ْ ا اهانكله اديرق هيل ءاامنولوالا لسرأ [ك هب اءانتأملف رعاشو» لبو ارتفالب مالسأ ثاغضأ اولاه

 ًهلّكسملا) لئاسم هيفق ييلعلا عيمسلاوه .وييشكرللا فاسنلا تي وقلا لعين رلاه هلوقامأ (نونمؤيمهفأ |
 نع صفو ىءاسكلاو ةزج ةءارقىهو ملسو هملع هللا ىلص هللا ل وسر لوتا ةياكس ىف رلاه ئرت(ىلوالا

 ْ 0 هلم ملا) مالا نوكسو فاالا ف ذو فاعلا مضن لق نوقابلا ًارقو مصاع ا

 مكنعطو مكلوق َمفْش ناو مكنا لاه هن اكف هولاه ال باول اكن وكي نأ بجو م_منع حام بيقعمالكلا
 بحاصلاه (ةئلاثلا ةلغملا) هانم ىلا اود وعيال ىل كلذباو دعوتف هَ وقعءارو نم هناو كل ذي ملاع ير تاف ]] ا

 معلا ىف ناك رهط اورمسلا لمن ماعلوقتلا تاق ىورعلا اورسأو هلوقلرعلا لعي لق الهف تاقناف فاشكلا

 ىلاعت هلوقنااكرمسلا لهب لود نأ ند م-هاودف ىلع عالطالا ناس فدك ا ناكفةدايزورمسلاب للاب,

 رسسلا لعب ىذلا هزت لق هلوق ىف ناهرر ةااةروسق دك الا لرت لف تاقنأف مهرس «لعي لودي نأ ن نمدك ارسل اعيا

 ديكوتلابء بع نكسحاو عضوم لك ىف هوقىف دك الاي نأ تجاوب سدل تلق ضرالاو تا رمسلا ىف
 هوس م اكف ىومفلا او 0 0 دبع كرم ا الانو هر

 تارهلاف رمسل العب ىذلا هلزنأ لاه نأب هناذ فصو دسق ةمثو ةغلابمال اذ عضوم لوقا عضوفهو 7 ظ
 ٍ عسمسلا مدقامت | (ةعبارلا هلكسملا) :يةلاقنم هنعبزميال بيغلا لام بوينلا زل ةريتكا هبل 1

 ا و خور يدي
 ا
ْ 
 ا

 ظ

9 



 ع 1

 رعاشلالاه شضرقنا ىذلاؤهديعبلاامغاو هبقرتتاقوأ تلاطناو ْ

 1 سم نمدعبأ اشك ام لازالو درزن انا املازالف ظ

 ا اك اذاامأ لالا برتقا لاعيال هنافرهش ا مم ىذقنا مث ةنسملا "لحوم تناك اذا ”هلماعملاث أ (اهتلاثوإ

 ةماقلا ب رقىلءةلالد همف نا: العلا لاق هحولا اًده ىلعت لحالا يرتقا لاش هنا قاسلانمرثك !ىبضطاملا

 يخمالسسلا هملع هنال.قهجولا اذهلو نيتاهك ةغامسا اوان اتثعي مالسلا هملعلاه هجولا اذهلو

 اعتركذامتا (ةثلاثلا ةلثسملا) ىضاملا نملقأ فملكشلا:دم نم ىفاسلان الج الك لذ لك ةوينلا
 ةاوكاذ ماو اهتعرّرمتلاو روذا!ىفالث ىلا برق أن وكم نيذاكمال ةطسملا نم هيفا بارتقالا اذنه ا

 ل م( ملص أ توما تقو نا.فكن أ امولصأ هنانقكن أل جال تقولا نيعب ماما (ةعبارلا لسملا) لعأ

 3 : :فوالاف هرملا لاح نع ف شاكل اوه باسل !نا ب اسما موب ةمامةلا مول ةمهسن ىف :دئافلا (ةمادللا

 | : دنوفاكملا ٠107| سانا نركب نأ بج (ةدانلا زنا يأ د

 ا 1 دلل هضعب ىلع سذخلا سس ١ قالطانماذدهو نوكرشا ا سال اندارملا سابعنب ١ لاق مث هلل دمال نم

 ظ 1 |0011 سلا كنون زعاننوضرحم ”هلفَغ ىف مهو ىلاعت هلوقامأ ن يكرمشااتافص نمهولتياموهو الا ْ

 ١أأ| ءاضتقا عم مهتبقاع ف نوركف :.النوهاس مهب اسح نع نولفامتم ملا ىنءملاف "هلفخا ام ضارعالاو ”هلفغلا
 58 ا ىلابامةلاهللاةدقرو ل غلا ةةسنم اوهتنا ادام ءىبسملاو ن_سحملا اج نمّدبال هنام هاوقع

 ' ا ثلا) لئاسم هسقف ثدكث مهمر ندرك ذنم مه.:أبام هلوقامأ مهءاصسأ اودسو اوضرع ًارذنل اوتان؟ الا

 [| انام كلذلاعتهتاركذامنا .(ةيناثلا "هلكسملا) لسملا ةفض عفرا,ث دحم ]بع نأ نبا أرق (ىلوالا
 ْ م زوال" الادع ب , الاموارهظيواتقوف اًةقورك ذلا مهاد < ىلاعت هللا نال كِل دو نيضرعم موكل

 : ةهلثسملا) اراضتساو ابعلالا كِل د مهديزباخ نولظعتي مهاعل ةظءوملاو هنبنتلام يءامسأ لعرّركل رولا

 | نآرقلاف ث درك ذلاو رك ذ نآرقلا اولا الاهدتآر ةاا|ثو د ىل_.ءاوضد> ا ةلزكعملا (ةثلاشلا

 كمولو كلر ذدإهناو هلوقو نيملاعالركذالاوهناثآر ةلاة فد ىفىلا.ء:ةلوقركذ نآو ةلان اناس ثدحم

 اذ_هو ةلوقوني-بمنآر ةورك ذالاوهنا هلوقورت ذااانارنن فانا هلوةورك ذل ىذت ١ رتلاو ص هرقو

 مدن ءر كح ذنم منام ضوملا اذ_هىف ةلوق ثد#ركذلا نا ناس وان لزنأ لراممركذ

 زم دعما نيتاد عوج راصف اا مدي نارا را نت ميني اارعتلا يوسف ةوتوثدع

 نملاعالرت ذالاودنا هلوقنا (لوالا) نيهجو نم باوهلاو ث دم نآرقلا نا ىف صنلاكنيتصومنملا
 7 2 3نم منايا ةلؤق هملاانمهض اذاف تاوصالاو فورملان كلارا ”اراسرك د اَذهوةلوقو

 موأعم مودل ةيبكعا ارتالاع كا دو تاوصالاو فو را نم بححص رملا ثودحم زل ث دك مهبر نم

 7 مرنم هر ذنم مهتأبام هلوقنا (ىلاشلا) رخآ عت ىلاسعت هلل ا مالكم دق ىف عازنل اغاو ةرورمضلاب

 ل ديال ىلا اقلالوةنااك ثد_ امرك ذ ىلع لبارت ذناكس املكثودح ىل-ءلدال ث دعت

 ْ وهن م لاج رلا ىف نا ىلع لب الضاف نوكي نأ ب ىل+ر لكنا ىلع ديال هناف هنود غالا لضاف لجرةدلبلا

 رك ذنآرقلا اذكه مالكلا مظئرب_هف ثدحمركذلا ضءعبن ا ىلعال الدال , الاف كلذكناك اذاو لضاف
 | بث نبال سرفنا اوما ضءونا وم-ناسمنالا لئاسقاا ل اوقثا اك أتون الاذهو ثرعرك ذلا ضع و
 | مهيولق ةمهالنوبعاي مهو هوعمساالا هلوق امأ عطقلا نعالضن اف.عض انظ دمغيال اعطاق هون ىذلا نارهظف

 | نوكال مجسيامع عافتنالا نال هلثم نعمهريغلرجزو راسفكلل مد كلذ نا (قوالاةهلكسملا) لثاسم هيف

 لا دق ىذلا عامسالادّر < ىلءاواص- نيمعال هعاستسا دمع اوناك اذاو ركسفةوربدتن م بللا ىلا عجربامعالا

 1 ١١ لهذادا هنع ىه نم ةمهاللاو م_مبوأق ةمهال هلو قب م-وّمذ ىلامعتدك !مناسسنالا هسف ةعجلا كراش

 مهلاغتشان ا ىلءاهسنةوهاو بعل ان دلا املا امنا ىلاعت هلوق ىف اكوهلال | ىلءام قم بعلف ارك ذاسغاو لغغو

 | بعللا ىلعاومدقأ مناف ءلةسغااو لوهذلا ا عم ىذلاوهللان لاعمء ازهتسالا وهب رذطسلا ءانعم ىذإا بعللا
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 مم ةيقطم ل  يسنم مس

 نورمسفلا لاه نونمؤملا مهءاشن نمولاقملامهوقدص هسنمو هموق نمو دءولا فلصالاو الر نيعبس [| ١
 للسرلا سفن نود لسرلا يدكن هل ادةتس الا باذعب كليات هنأب هلالس ل>هدعو مد :هنأ هخمدار أ 5 '
 ىأنيقرمسملانكلهأو قعمو قدصلا نع فشكيث د نماهدصدعو !هافولا لعو مهب قدص نمشودو |

 ْ اًازنأ دقلهلوقي ىلا عتنيب مث مدقتو ىطمانعرابشلا هنالةرخ ا الا باذع دا اراا سداو لامئتسالا باد ا 1

 ١ هجوأ ةثالث هدضو كرك ذهمضلاه كل ذلفاين دلاو نيدلا ف نارقلاب مهملع هتمعت ميظع مري ذهنضاناكم تلا || ل

 ساب كل ةركذتهيقدارملا (اهبناند) كموةاو كلارك ذإ هناو لاف امك مكش صو كف ةرال عدو

 نيدمْؤملا عفنت ىرك ذل نافرك ذو لاقت اكد_.ءولاو دغول ارك ذلاءدازملا نوكيو بح امهاوغرتو لخالام ||
 نواقمتالك؟هاوقو لقت كلذ لكو هذ كتمان اوؤجتو نالوا كش ل0

 صوفا كادلعفادرب د_تاو :نلفغلا مزاولن مىضوملاا نالءالغغاوناكم - مال نارقل) قربدنلا ىل ْ

 انمدقرو ) ىلاعت هلوق « لّعاا نءحرخ هناكفرب دن عنك لقءلا مزاول ن مس !!نءرر

 || اوعجراواوشكرئالنوطكر اهتممهاذاانسأباو الفني رخااموقاه دعبان اشنأو ةاط تناك

 مهاناعج ىت> مه اوعدك ل: تاازاق نمملاظاك ااانليواناولا# نول ست مكلعل مكنك اسمو هذ فرت
 ةره اط تاضارتعالا كل تن كاس وتاشا عااد مونع ىكحالا 1 ىلاعت هنأ لعا _ (نيدماخاد دع ا

 ارهظ كد دنعو ازوعم هنوك لفاع لكل دم رهظ نآرقلا ف تع كامل زاعالا طنا ارشّنال ظوقدا

 مله رحزف هلاصس غلابف ايمان را بسواسندلا ا بح لال نكت اضا رتعالاك لت دارباب : منها شاة 12

 موالتنييبىذلارمسكلاوهورمسكلا عظفا معلا فاعل (حاننقنا# 3 ةيرق نم انهصق كو اقف كانو[ ٠ ا
 ةلاطنوكتالا مما لعل قعلاةلالدلاهسون اوله أدارأو ةملاظاناوذدب رقلارك ذو مصفلا فالخع ءازعجالا 0

 لاهو نير اموقان أ ثنا واموقانكلهأ ىيسءملاف نيرخآ .[ اموقاهدعبان أش نو ىلاءتهاوق ل الداو ةفاكمالو

 لسرلاقددصَتس .اوذاكن يذلا اهلهأبالا : ءلبال كلذ لكو ني اطاخ انا انلي واءاولاه ةوقىلاانسأباوسح أ الف

 اوهلمخاو نيدكللامادهوم كلذ ةوكت هنالزاحجاركذ هناصسهتمزاال لك الدإاهد._هالولو موذكن

 ناتيرقلوحمو ىهوروض> ةيرقلا» دارماو فو.#تلاب لتقل هئمد ارملا سابعنبا لاقت الهالا اذه ىف
 | ىودرو نيمو نيب واف )سو هيلع تلا لص قنا لوسر نفك ثيدخلا ىفو بايشلا امسويلا بنينا |

 سشيقمللا كح ب لهأ ىلع هطلس ام كح رصن ته مماعهللا طاسف هول: ةفا دن مهما اهللا ثعد نيب روض || ١

 اوفرتغاواوم دنف ءاسالاتاراثلا ءامسلا نمد انم ىدان فوسسلا مذخ الهنا كورو مهاصأتساف ||| 1 ظ

 : برق أ ىلاعت هللا ىلا كلذ ةفاضا نال برق اذ_هَّنا ل عاو لاصتتسالا بادءدارملا نشا لارال ْ 5

 | لعلو سابا لوق ىلع ليلدلاا.ةلتقلاب ادع ىلءكلذ لمن ريدة م لئاسقلا ىلا هتفاضانع
 || او ااا ىلا عت هلوقامأوت واذن . الاءذهبىلاعت هاا دارأ ىت ّجااىرقلا ىدحا انأبروطرك ؛لياشما]
 مهرادفاوضكرةدهاشمو س>ملءانثطس واني اذعةدش *اواعاملىنءملاف نوضكرابنم ع1

 !متوضكربم-مباوداوبكراووكين ازودف كلب ضكر ا ىفاسعت هلوق هنمو لجل نادل برم ضكراو |

 ٍ مهلجرأ ىل؟ م هودعدع رسافلا ومش: نأز وعو باذعلا ةماتقم يكرد[انل منن رق نم نيمزرنم نيدراش |

 || انة نئاشلا نم تلق ناف فود < لوقلا فاشكلا سحاص لاه او ذكر ئالدل وقامأنيضك ارلا نييك ارلاد
 لقب لناو كاذمسها لاقي نأب ءاشاخ اونوك وأ نيم ؤملا نم منهو كت الا ضع نوكب نأ له دعا

 ْ هلوقامأ م مسوغنهينوث دف كلذ مهمواي وأ مهل دى مسوعفامل هتكشالم هءعبشو ةزعلا برهلوب وأأ

 ةينتلازانبامفارتال او ةعاتلا قاناباو ةهاقاو نعلن مىأمكتكاسمو بف مفرتأامىلااوعتسزال 1

 مكمعت ىلا اوعحراىأ (اهدحأ ( ودير دق ولو مهب مكبتو هذ نولثست مكلعل هلوقامأ هقرتا ا ىهؤ |

 ئ لعدعإلاا اوف كيك اضووكلا ومأب لزن و مكملع ىرجاعا دغ نول ست كلما 0 .:
 2ك و 1 تاثير مو :ك نعام تتلاعب م١ ومجد (اهتناثو) ةدهاشمو ||

 سيء سس سل مسد حد

 0 دسم ففتح



 ع ؟ 4 «أ

 ا | مال ؟ثاغضأ ا ولاه لب هلوقامأ ءانعج لعلا لوص نم مثالو مالك عاممس نم دال هنال يلعلا ىلع

 0 ا [سرأ 5 هن  انانتاملف رعاسشوه لب ءارتذا لب

 :ء ىف رعاشوه لب هارتسفا لب مالسأ ثاغض أ اول م" ىلب لاه عر هملان ونأتق مكلثم رشالا اذهل ه
 :اسىلاعت هتئالوسر هنوكن م عنامارمشب هنوكن ا ع دناولاه مهن اكمهمالكب دترتف ة-4:!لاوقالا هذه
 0 يقرع سانتا ا باب ةلااذ_هنال فال نكلو عن :امريغ هنا

 هتااثاق ةكاكرلا ةنايف هنوك انبعقاناف هلعدعاسي ناو ارصمكلذ نوكينأز وحال ملانلق رشا

 انلق صف مالكهنا انمعّداناو مارت اهنا انلق ةذحاسنغلاو هدك اكرلا نمب اطسوتم هلا انمءّذاناو مالح ثا غضأ

 ١ نماوغرفاملواز ممم هنوك تشال هناف تاريد_ةالاهذه مده ىلقاوءارتاعل رااح ةن انهف نمنع نم هلا

 ثاهلا قّرطال ةلجتنآ [ويلط را دارلانولتالا لس هب , اان ألذاولاهتالاق-الا هذهدي دعت

 | نعب ومان دبىلاعته قانا عمالسل | اهبملع ىسد«و ىدوم نع 3 اوقنملا تان ”الاكت الام الا له نم

 ةئاونعلا يف مما ىنعمللاو نوتمؤيم_هذأ اهانكلهأذب رقنم مهابق ت:ءآ ام ةوةبريش الا لاؤسلا اذه

 أل يكس اناوناانداو كت متاحا فاه دنع نونمؤي مهنااو دهعو تان“ الا مهئايدأ ىلع اوحرتقا نيذلا نم

 ظ | هقامك نالا وبا مل مما ىلا: هنن اهمحر نسا لاه امكن ذش اوناكا نوحرتةب ام مه انمطعأولف هنا

 ا 00 ءدبالفتأ ١ الا نم هيسرتقا ام ىلا ةءاجالا دعي بذكن منا ىلاعت

 انلسرأ اموز ىلاعت هلوق * م4 .< ل كلذلف هفالذه ةصاخ لسو هاعمتتا لصد ا

 ٠ مييساخ مهانام امو نراعنال م كح نارك ذا! لهأ اول _تافمسلا ىحونالاحرالا

 هيقاناكم كمل ان زن دقل نيفرسا ا انكلهأ وءاشن نمو هانم أن دع ولامهانق دصمت نيدلاخاوناك امو

 امو هل اوةبمكلثمريشالا اذهام مهلوقوهو لوتال ا مهلوس ن ءباجأ ىلاسعت هنا معا (نولقعتالفأ 7

 5 | 0 ةسلع هلا امدح لبقنم لسرلا ف ىلاعت هللا ةداص هذهنانيبف مهبل ىونالاسرالا ل4 .ق 1

لثم دمت ىلءرهظ دتف مذ كل ذ عصا ذاف مهلع ترهظ تلا تان لإ السر ممنوكحص نملذعاعلو
 ِ 2 انآ 

 || اولئس نأ مه عا ١ ىلا_ءتدنا نعم لافرك ذلا لغأ اواتساف ىلاعت ةوقامأ فار هنوك ىفهسلع لاقمإلف

 امئاوتكتالما ونوكي لو ارمثب اوناكم مبا !ىسوملا هللا لسر نا مهول عي ىيد باكل !لهأ ىهو رك ذا! لعأ
 / ىلا عت لاهل سو «بلعهلتا ىل_مهلنا لوسرةاداعم ف نيكرشمل نووباتي انكم الؤه ىلع مسهلاحأ

 ا دوهاايقثوي ملاذا لق نافاريثكىذأ اوكرش أ نيذلان مو مكليقن هناكلا اونوانيذإا نم ٌنءمستأو

 | ةرورضا اد غابو مهربخرئاوفاذاانلق للا نع ءمهولأ ب نأب مه أب نأز وج فدكسصن ىراصتلاو

 ٠ ذي ًألادا ارا لاه ن نمسالان هو نِي-:مؤملاريخ لمعيام ل-:«رئاواذا راذكحلاريخ ىله_ءب دقاك كل دزاح

 ش 1 ل سو «بلعهتنا لص لوسرلا فون آر هلا ىف نيذعاط اوناكم_مالد.عبوهو نآرغلالهأ ركذاالهأب

 ” ل عانذاد _ميملا ا ىفوءالعلا اتق ىلا عجربنأ ىئاءلاّ ١ هب ه الاءذهب *اهّةفلا نمرثك ق !ع'اماف

 1 ةقلعتمو ةصوصخلا ةعقاولا هذه فةدراو ىهو ةهفاشم باطخ ب الاءدهّنالد.ءفرخآ فور

 0 هفو ماعطلا نول حسي الا دسج هلة لس رلا لس« ل هنا ىلاهت نيب مث نيسعتلا ىلعد راصتلاودووبلاب
 1 نيم اطرع_غد ىو ذءاسال ا اناعحامو ىعملاو دسج فص ماعطلا نراك أيال ةرق (لوالا) ثاا

 نولوقنا اوفاكمانجنا (ثلاعألا) داس الا نم برعض ىوذ لاه هن كرا ةدارالد طا دو (ىناثلا)

 هلوغب هقلا باف اريذن هعم نوكمف كام هبل الزت أ الول قاوسال ا ىف ىِعو ماعطلا لك ابلوسرلا اذ_هاام

 هنأو لدق ن نمل سرلا ىف ىلا عت هقلا ة داعم ذه نا ىلا عتنيبف ماسعاملا نول تسصأي الاد مهانلعجامو

 لذي هنو م_هرع ريغكن ونوع لبان لا ىف نو دا كالو ماعطلا نولك ًابادسس لي نواك يالا مولع ل

 ةّداقلا تافصلا نعم ءاربو مم ديأ ىلعتازدتملارووظوهو كإلذرع_ءالسر هءاوراص ىذاانا ىل-ع

 هموق ىءومرامخاو هرج جبرا بسلا بوداس ل اويدعواا مهانمدص م ىلاعت مونابا حتا

 ناعم سس



 كلت نديم طرغ نأ نيبو اهنع باجأو ثازمنلا ىف نينعاطل مالكى حامل ىلع هنا برقالاوهو (فاثا 1

 : ثانادحما عسم+ل كلاما وه هنال مهتعاط ن عوز مىلاعت هنادي الامده ىف يبد انقنالا مدعو درقلا ن «٠ عاطملا

 هوعرطي نأ ىو أف عضلا ةياون عمرشلاف هنم نوفا نوعماعم مهتلالج عم ةكرالإان ا!لحالو تاهواذغاو ١

 شسسرالاو ءامسأ ا ىف نيفاكملا لك نا» ءانعم ضرالاو تاوعسلا يف نم هلو هلوق (ةمئاشلا هلكسملا) 1

 ةلكسملا) همك دانقت :الاو هتعاط لكلا | ىلع بدق ىعنلا فانص أي مهيلع م :ااو مهل قااسإ أوهوه دسعمهذ 7

 متت دق هحوأ ةثالثن رم رشد ل: نم لضفأ كلما نأ ىلعهندامعن د نءوهلوقةلالد( ةماثلا 7

 مهةصو ىلا متدئالو ةمالا عامان ةلملا مدار اودع نمو هلق( ةعنارلا هلوسأا) ةرقبلاةروسىفا ماس 30

 ْ هيددعال ةيسرلاو فرشلا هب دنع هر د زعلاهدهورمشبلاب و :ليالادهو نورتغيالراما او لءالا نو 7

 فيكف هعاط نم نورك مهتلالجة اهو مهفرش ل !كعم كيال اللف ىلاعتالا كو

 1 نورعتيالو نورس #.هالو حاج لا لاق (ةسماخلا ها 5سملا ) هتعاط نعدّرقلا ف معلا
 4 00 0 ا !تاقداث انك بحاملا#

 ْ دن. ستاندر لاول ةر لمتد وسي هئاورست ا كك

 1 تاق لاه لذون نب ثراس+-!نبهقا دمع نءىور 9 رخآ ل غشوأ غا ارغب ةرتف هللضتبال مهتاهو أ عمج فا 1

 نوكت"' ًالفاالسر هك ”الاا لعاج لايك من ورتغيالراسنااو لبللان وسب ىلاسعت هلا ل رتتبأرا يه حصص
 ْ فيكف نيعجأ سانثلا وةك الملاو هللا ةذعا موملع كم دأ لاهاضيأر عيستلا اذه نع مهل ةعنامةلاس 7

 نأ ؟اكفانل سف كمه مييسنلا لاةفرايحالا بكم باج عب ستلاب مهل اغا لاح نءللابن ولغة شب 1

 || اذهل .قنافلا-عالارتاسن همه ءنعال حيستلاب مهااغمْشا ادكف مالكلا نم انءنعال سفن ننلاغتسما ا

 عيسنلا امأ مالكا ةل آريغ سفنتلا ةف1نال م للكسلا نم عنو لامن سفنتلاب ل اغتسالا نال يصر رغ سايق | ْ ظ

 هيلا مها ىلاعت هللا و راك نأ يفداعيتسا يأ (باوملاو) لام امهع امجاف مالكلا سنس نماموفنعالاو ا 1

 ْ 8 نع نورتفال مما نورتفيال هلوق عم لاقيوا هنأ ادعأن وعلب اهظعيبو هللا نوص سنا هضعيب ةريثك 1

 الف شيمادبأ هنأ هيدارب الاهنعرتمب ال تاع اهلا ىلع يطاولان الفنا لا ياكم ةقثالاا ةناهوأ فو ادا ىلع 0

 تورم .مهضرالان مهدها | ١ ايذنع ما لامتدوق ءاتافوأ فا مادا ىلع مزعلا ىلع بظاوم هنا هيدارب لأ 1

 اب هو لعفي اعل هال نوذصد اع شرعلا بر هللا ن اص فان" دسفا نناالا ةمبا ؟امييفتاكول ||

 وضرعم ميذ لسا نواعدال ,هرثك 1 لب ىلق نمرك ذو يعم نءرك ذ اذه مكئانهربا ولاه لقةها هنود نم |[

 أر ايد وأ نم مالكبلا نال بعأ (نو ديعافانأالا هللال هنا هلا ىسونالا لور نم ٌكادق نم انلسدأ اموأأ |
 دمخوتلا ناين .فاهماف تان الامذهامآواناوجوالا وسم كاكا نما لص اموتأ وينلا ىف ناك انيهىلا ١ ٠

 لفشل لل "اسم همفق نورمش , مه ضزرالا نم ةهلآ اود مأ ىلاعت هلوقامأ دادنالاو دادضالا ىو ؤ

 1 بارضالاب تاذادق ةزمسهلاو لب ى_هعةتتاكللا ةعطقناا ىهانهسه مآ ف اشكلا بح اص لاما ( لولا 0

 مظعأ نمنائرمعلو قوملا نورد ضرالا نمةها آمهذاختاو هركدملاواهدعبا اراكتالاو اهانقاع أ

 تاكد تاون رووا عع نا تاركنلا ا

 تاق: لا ةردقلاب ف صونال ىذل دام زمن كج لاخر سوي اطل 5 منولوشنو تعال 1

 اوواكاذا ىفعي لمهمتلاو مهب مكب ما لسس ىلع كا ذركدف باقعلاو باوشا اورمشنل اورمشلس ا ىلع نيد داهم 3 رارقالا ملعب حو اهب دابعىلءمهمادقاف باوثا |ىهةدئافن ءةدايالدبالو اّمدا.عب اولغتن تاانأ مهئالا 3

 هلوق (هيناثلا هلكملا) هلام هذاعاز و < لّدع ىافاوعفُم .هاورضيواو> واو نا ىلع نيرداهريع

 1 1 300 فا اطل دس عم ذا ىف دموأ ركم دي رت ةلإ دما نمو أ ةكم نم نالذ تلو ةك ضرالا نم |

 بي مهلابأ| ١
 و 0

 : ار ا؟غ ظ
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 0 .تدأف سانلامكصاأن (ابهتاانثو) نيمودخلاةدا.عك نوم«رتاذامونو ىمأت مب مكل لوقو

 مك ب (اهعبادو) مكنارا م هورع_كثدسلو بولعللا لزاوب ىف مهونواعتل
 ١ ذاكوأ» ءانثلا باطو سانا ١١ اًئرمهلا ومأن وقفا“ انضء أ اوناكم وناكم منالام امك وه ءاطلاو مكملع نودفا ولا

 بحاص لاق ةمهاوءدكل:تاازاخ ىلاعت هلوقامأ خي قلاب ودو مكسهت ىلا كم كل ذ مها لمةفءالخم
 ٠ :ىوعدإاو مهاوعد ىوعدلا كل :تلاز اه لق هناك ىروءدامل الاء اد واىلاةراشا كل: فانكحااا

 |[|اوعداو 6م_منال تلقكوعد تيم تلقناف نيلاعلا بر هقددملا نأ مدهاوءدرخآو ىلاعن لاق ةوعدلا

 كلدكو اريسخوأ انسانومئموأ عوف م كلو قواد هيف سطح ا ليوان ىأ اند , واناولا_ةلد ولان

 يلي ماحب ودكص كاذم_ي«ةلرلذ ةملكلا ءذهنور ركب اولا )نو رسغملا لاف مهاوعد:
 || مف انلمد ىأدوصحملا عرزلا دمصخلاف نيدماخا دمهم اناس سف اوقامأ ا:ءأباوأرامل ههنامعا
 ١ |بسارغك لقنافدامرلال م ىأادامر مهاناع- لون 7ك مسهل اصئتسا ىف هن مهممسُش دمس ملا لهم

 | أ نيفص ل11 ول نيعساج مه ناعج ىن هاو دح اولا مك نيريخالا نيثثالا مكس تلق لمعا غم ةثالث لع
 َ اود و ديا فيعاك اوفو ةركوح الو سدح - مهل قع /ىتح باذعلا كا اوك أم :ادارملاو

 أ وهادضتنأ اندرو نم .عال امرت .امو ضرالاوءامس!!انةلخامو) ىلاعت هلوق ه» راثاادمخاك

 ش أ (نوفستامعليرلام 51و قهازوهاذاف هغم دف لطاسبلا ىلع ناسا ف دن لب نيلع افا ن اامدل نم هان ذخ ال :
 1 | نيب 1 ىلا عت هنا (لوالا) ناهجواهابقاعهي , الاهذه قاعتىف (لوالا 2 لئاسه سنا لعاب

 ١ أ اولعف امىل_عتازاحمو هنمالدع كِل ذ لعق هنا ىلع لدناس؟ هعدأ مهين كت لخالد , رشا لهأ كالها
 ١ اهلا ادهو عوفرملا فةسلااذ هام و سامو ىأنه_.عالاء_مبامو ضرالاوءانسلا: ةاحامو لا:

 . امناو بعلااووسهلل مسمشدرفو مسهفوقسةربابمحلا ىوسناك بئارغلاو بن اهلا نم ام-ْامو عوضوملا:

 نوركذّو ىلاعت لاهام لاه ف نوركفملارك_فتملفةسشرالاامأ ةيوددوةش ددئاوفل اهاموس

 000 | هوةكسص اذهو ىهختالو ةعئال ىتلا عضفادملا نماهب قلعت الناب و.ندلاامأو ضرالاو تاوعسلا قلخىف
 || هدم ضرغلانا (ىناثااو) .قحلانالاام_هانتلخام هلوقوالطانامسمتن,امو ضرال اوءاسسل !:ةلخامو

 ناك ايذاكد. © ناكن اف هلع ةزدتم ارهظا هنال هب ركسنم ىل-ءدرلاوإسوهيلعهللا لص دمج وينر رقت

 0 ديفيذ_كحون وألا اوهفاهداص ن احح ناو هنع قةمكلدو ب بعللا بانن مهسملع# رمل راهظا

 | نم سبل بعللا نأ ىلع : الا تادرا.ل ادب عءىضاقلا لاه (ةسناشلا ةهلشسملا) نعاطملا نمهوزكذام
 3 أ عوضوملا مسالا ىئنق بعالا لعاسغل سس وهلا بعزل انا ابسال ناعل كان تصح ناك لذا است لبق

 ١ د_ذ3 نا اندرأولهلوقامأ ادب هلة عكل د لطب (باوجلاو) لعسفلا ىن ىضتعي لعفلل

ق ةهد نم انعمان دل نم دانزينعال فوقنأ عاق نلعزفان تيسخ نا اندانم ءاند خت الاوهل
 ا وهللا ليقو انتر د

 0 زيزعو معسسملا ةدالوب لاق نملاًدر شالا نمال ةخئالملان دمع اندل نم لمقو ةأرملا ل« .ةو نوأا ةغلب داولا

 هيزاتو بءالاوو هلل اذاشح ا ن نعبارضالبهلوق نا لءاف لطابلا ىلع حملا ا فدان ىلإ .ىلاسعتهلوقامأف

 دل ا بعلا ا بلغت ناانءمكحو»- ىسوموانت داع نم لب بعلا اووهلا اذن ناانئ اصس لاه هن هن اك هنادلة ثم

 الئ ةرطصلاك باض م رج هن اك هلهذ هلاطبالاريوصت ةخمدلاو ف ذقلا كلذاراعتسا وقاان لطايلا ضحدتو
 إ ىلصلوسرلا بيدك سعت نم عي نوفصت ا لد ولا مكاوىلاعت هلوقامأف هغمدفوخر مرح ىلعهب فذق

 : | اغةوق هانعىذلاوهو ل يطانال | نم كل دري ىلا م الحا ثافضاو رحم هناىلانآر هلا بنو ملسو هلع هللا

 نورمس سالو هن دابع نع نوريكت دال هدنع نمو ضرال او تاوعسأ!ىف نم هلو ) ىلا عت هلوق » نوفدت

 ناهسو اهابقاعدي الاهده قلعت ىف )ىل والاةةلثسملا) لثانسم هيقو . (نررتفي الراهنلاو لمالا نومي

 ةدادغل امال مصيال هيحاملا قو ةنساللا قئتالا مصب أل ننعالا تو هسفن نع تغللا قتال قات هنا (لوالا)

 ا ةردقمأاو كالا لاك ىل_«كلذةلالدف ضرالاو تاوهسلاىف نم هلو هوش هن الاكل تدع مرحال ةمالا

 حا

 د
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 ك,نأوهو ثلاثا ناكناو ريثاثلا انهلةَمسم ةازاامهئمدحارأ 4 “5 ثااثلا كي ذفا.ةلاث !يمأ هدحوملانو
 داسناكتاو ةدارالا قلعتم هنوكل اعتاد ناكسن ١ ارم

 | مقااوه مسقلا اذ هرتسيورثالا سفنوهناث

 ىولعلاملاعلا اذه ىفام عجن ا تف رع ةلالدإا هذه ةقمقح ىلع تفقوام كنا ملعاو ءايئكذىذلا نانا نزلت
 الواب نمدحاو لكدوجو لب ا ا تاثرملا . 5 0 /

 00 ىرلا رع 200 --0

 هبا. ءورخ* الا لراشي هبامم اكرماههنمدحاو لكن وكيف ةزيامملا هامزمخةكراسشملا هياه د: هر 3 ا مام تدس او م + اونيدوجوم نوما

 | ىلارةدفم لكو هرب_خىلارقافمو هذ بكم لكف ريغ هوارحجو هنا ىلا رقتش وهف بكر حلو ةلكراشمر
 دحاولاالا سلدوبولا بجاو نذاف فل اذه هتاذادوسولا نكمهناذادوسجولا ضباؤلتال 23 13 532
 ثدحم ىلاسعن هللا ودام لكذف ث د<و هفريغلا ىلا هدوجو فر ةتفم لكو هملار دهم نكعو فها دعام لكو ارحل

 | نأ نيبحاو نيدوج وم ضر ةنم مزاد هنا ىلع اال دامت امال الاهذهلا رو سقت هلال لإ !ه كاهن نإدس ع نكبو

 | هلا تثق داسفلا مزاي 3ذ_ةمحو تاثكمملا هذه نم دجول ل بج اولا د وامل اذاوامجاوابنماي:نوكدال
 !ههتمدح او لكن وكي نأ جول ندهلا انردقولابا (اهناتوز راسلا ل كفداتخلا مرام طل ءمزلا تك

 ةزيامملا هنا دّدعَتلا لصحاملالاو ام سم ًبرختالا نعءامهنمدحأو لكزمتي نأو ديالو ةدهلالا نفح ااناكراشفم سلا

 اان نوكيت لاكتلا نع ابلاخ نوكي هنعولا كنان لاك ةسغد ناكر اف نؤكيآلو لاك ةضنركي نما لذ
 ا نوكمضلاك ةمفص نو كح ءالاافوومنوكي هيفودوملاف لاكة فص نكي لناواهلا نؤتال_صقانلاو | نم

 نكي لنا واهلا نوكيأل ه-:ءىلاملاف ةمهلالا قةحت ىف اريتعمناكَ اد نيامملا هيام لاقي ناركعو اصقان ةدهأنلب

 نأ (اهئلاثو) حاتحورتفم هب فوصوملاف ص صخملا ىلار تفرغ ابجاو هيفاصتالا نكي ةبأإالا ىف اريمعم نما لعوا

 انلوةعىزاش» الا نكحاامهءزيقأانمربغلا نك. ث.حيانوكي نأو دبال ناكل مهلا امض رفول لاق مال

 00 عنتمف لاحمدلالا ىلع ا ذ لكو ناكمالاو بوجولا وأ نامزلا فو ؟ناكملا ف نيانثلالا لال |كعلاد
 ١ | تاكا انفاكن اكن اف ن وكيالوأ لاسعلاريب دتىف انفاك توك, نأ امانيهلالا دنا (اهعبارق) زاشءالا ءتدم»

 ىطتقي لقسعلا نا (اهدسماخو ) اهلا نوكيال صقانا او ص: كل ذو هيلا جاةحمرتغاشاض نانثلان

 سلف لاذ ءارو امامأف ماعلا لكلا اريدمدحاولا لءافلا نوكى عانةماالو لعاسفلاب ىلاثدحلااسحا ل

 ةدها" الادو-و:لوقلاف لاسم كل ذو اسهل يامال دادعادو-وىلا كلذ ىذفمف ددعنيلوأ هنفينغ ع

 هريسغ ىلع ل ديالو هيلع ل دي للذي هسفأ صا نا ىلعر دة. نأ اما نيهلالا د-أ نا (اهسدنو) 0#
 لديامتاثد هل 1اثو دس ىف سدلو ِتاددحل بالا سمل عذ ذاصلا للدّتال لال والاوهلود_ةءالوأ

 نيرعتلا ىلع هسفن في رعت نعازحاع هن كل نعي اس ناشلاو نتا نيدعت ىلع بك ل
 رح "الا نع هللا عف | نم ام ثرتس نأ ىلعر دقي نااما نيالا دح أنا( اهعئاسو) اهلان وكل اعلاو ١

 نيهااانر دتول ( اهنماثو: زازمجاع هنوك مزار دقي ل ناوالهاج هنعر وسلا نوكي نأ مزلر دق آر دةرالوأ :

 آ نيتردقلا نمدحاو لك ن وكس فه دو اممنم دحاو لك ةر دق نم ىوقأ امس اههمتردق ع ::«# ناكل

 دم اولا ىلا هج اسال صقانددعلا (اهعسانو) اه اندم لكلا نوكمذ ىفاذلملا فعض ع وما اواهانتم |

 : دحاو الافاهلا نوكيال صقاسنا او +تمديزا ددعلا نال صقان صق انددع «سنج نم دوب قااد-اولاو ٍ

 | ىلءامهتمدحاو ردقي لنا نيهلا انردق مدوجولا نكمامود_عمانضرفولاا ( اهرشاعو: ١ ةلاخال |
 اذهفرخ الا نودام_هدحأ ايت اوابسلا ف وك ,الزاعلاوانساعام_نمد_تاولك كءداجصا |

 ةهناعاىلا احا اممم دحاو لكن وكف نواعتلا هاد وه ناامافاعمسارد_ةناواسهلا ندير الا

 ارداف ىناشلا نأ اماف امه دح أ هد_واا اذافلالقةسالايهداعا ىل_ءدحاو لك ردنا رخ الا »نإ

0 

 «:باملاوإ لف
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 32 00 م 1 ا وو ردهم ن كت اا الا

 ددذ ٠ ضرالا نمةهل ١ اوذختا مأ ىلآق هناك ةصصوصخلا عم نورمشن م ١ ةنكنلا|

 ذوق وملا هقارسشنأ ن اتغل امهو نو ريشي نا ارق( ةعبارلا :ءلّمسملا) مهدحو
 اوحنلا لحأ لاق (ىلو الاةهلشسملا) ناتلث_ه هضفان دل هللا الا ةهل ! امهم

 مالواندفل امهرطافوهىذلادحاولارغ؛يئامهرومًاربديو امهالوت

 ندسفل هتامهعم سما ةهل امض ناكل عملا ناكل ءانئتسالا ىلع ءاتلمول
 32 كول هناللط امك د وداسعلا ل هال نا هتنامهعم ههل اء مق ناكول

 .دارملا نا تدن ! نكس انئتسالا ىلع هج لطنامو مزالداسفلافناكو أ مهعم

 جوبلوقلا نوكي نأ بجوذ لاح اىلا ىضفينيهلادوجوب لوقلا نوماكستلا
 ئمدحاو لكن وكي نأو دب الفنيهلاد وجو انضرفولانال لالا ىلا ىتعذي هنا

 5 5 م دو دبر كد د رحم ىلءارداهام_متمدحاو لك ناكسا كل ذكناكولو

 :ءّدضلا ند ءوعواع وهو نا دارملا عمي نآاماق همك ست رخ رخآالاو

 امتنع الفرح - الادارمامهتمدحاو لكص داره دوججو نم عئامملا نال

 1 هوبات و وسمو نكعلابو

 ١د-أ نوكمدنم ماهل ةنامجالام ىلعارداقامبنمدحاو لكناكوأ هنا( امهدححأ) ' ١

 او ام- 9 ريصي نأ لاصتا ةردقل ١ ىف انودسا اذاوةردقلافاموشس

 1 (امهناثو) حرمريسغنم نكمملا عجرتمزلالاو |
 0 28 ها اب توتس »تاكل وكب

 نادم م ا ان هي ع و 0 هي ( 1

 000 را ورايت ىرتالوخد (ىلاغلاو) بلاغتلا نم امن ثدحألا

 :ةتارو دةملا عج ىلءارداهامببنم دحاو لكن اكل نيسهلاا انضرفوللوةنف ديلا و
 1[ماللعاشلا ا ىلا لعفلادانتساّت اللاحم وهو دسأ وهحو نم نياقسسم نيرداه نمر ودعم

 الحا .! لسمو عوقولا بجاو نوكي اذه عم هنوككل ءفلاف داجيالابالقتسم امهتمدحاو |

 2 جدذهو لاح كل ذواعمامهبا هج ايتح اواعمامهنعموانغتسسا مزايقاعبججاههتمالصاح
 1 "ذا امهنمدح اولرو دقملا خوقو عانمم ىلا ىنفي ة, نيهلالا دوجوب لوقلا لوقنف دمح وتلا |

 اةفتناامافنيهل!انر قول لونوأ اعطقد اسفلا عوقو مزلي د_ةنمحو ةَمبلا عقيالنأ بجو

 | كوب مياس امداد وال جاوي اخ
 5 تثف لاحم لكااورخ الا نود امهدحأ عبو أ اممتمدح او عقيبالو أنا دارملا عةينأ 1

 داما ةالاسقا بالودحاولانئتلا انتي ناذوجيالا تاقناف تاريدقما لك

 1 و وم دس هويام

 ؛االاو ةردّعلا سغن نوك, نأ اما هلا دجوم هن وكت لق نيغلا نيب قولذم عوقو مزلي ال لانهف هنمعب
 أف رع ءالاو:دارالاو ةردّتلا ىف كارت الا مز لوالا ناك راف انلان" !ىءاوأرئالا كلذ
 نال لاةردشب وقد نم ىلو هت داراو امهدحأ ةرديرثالا كلذ عوقو سيلف ىفاسثل !ناكن او

1 

0 

 ىو
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 وعن بج د

 | ثلاثلا كذفا لا ابا هير نزكتم اوهو ثلاشثلا ناكناو ريثأتلاب لَم ةدارا امهنءدحا ْ :

 أ مسقلاوه مقل اذهريسيورثالا سفنوهناث داس ناكتاو ةدارالا قلعت هن وكل اخس|اعدق ناكجص ع |

 ىواعلا ملاعلا اذه ىفام عجن ا تفرع لالدلا هذه ةَقسشح ىلع تفقوامل كيا لسعاو هانزكذ ىذلا ىفاثآإلا
 رهاوشلا ن نهدحاو لكدوحو ىلب :ىلاعت هللا همن ادحو ىلع لءادووذ تاهولخلاو تاثدعملا نم ه ىلغساا ا 1

 00 ىلاعت هللا اهركص ذدنةلالدإا هذهو هان .ىذلادجولانمديحوتلا ىلع مانيلا د ضارعالا |“ |

 انضرنوللا-ة.نأ ىوقالاوهو (اهدحأ) ىلاسعت هللا ةمنا دو ىلع ىرخأةلداانه-ه نا اوهناكنا

 نعام_مهداو لك زاد نأو دبالو دوجولا ىفاكرتشي نأو ذب الفامست اذادوجولا ىب-

 (| هاو رخآالا لراشي هبا اكرماه_منمدحاو لكن وكيف ةزرباهملا هيامريغتةكراسشملا هيامو

 ىلا ارقدفم لكو هري-غىلارقدفمو هذ بك م لكذف هريغ هوجو هن زح ىلا رتفبوينبكا

 دخاولاالا سلدوبولا ساو نذاف فلخاذ_ه هناذإادومولا ن نكم هناذادوجولا ب>اوذ

 ثد# ىلاسعت هللا ىوسام لكذف ث دو هفربغلا ىلا هدوجو ىفرةّمفم لكوهملا رقم نكم وهف

 أ نأ نيبحاو نيدوجوم رف نم مزلد هنا ىل لءاذالدامتاانالدب , الاءذ ااريسقت ةلالدلاهذه لعحا

 | هنا تدثق داسفلا! مزاي ذ_ةحو تاثكمملا هذه نمئن دج ول ل بجاولا دج وال اذاوامحاواممم؟ى
 !ههتمدحاو لكن وكي نأ ب جول ندهلا انردقولاتا (اهتناثو)لاعلا لك داسفلا عوقونيهلا دوجو نمل

 ةزيامملا هيا دّدعتلا لسحاملالاوام سه ًابرختالا ن نءامهتم دع او لكزيمتي نأو دب الو ةمهلالا فرخ اللاكراشب ا

 اصقان نكس لاكتلا نعءاسلاغ نوكي هنعىلا-ذلاف لاك ةغد ناكناف نوكيالوأ لاك ةسفص نرنكم نأ ام ْ

 1 نوكيفلا5 فد نوكسح» الامافومومنوكيهيفوصوملافلاكةفص نكي )ناواهلا نوكمال صقانلاو ظ

 ا نكي لنا واهلا نوكياله_:ءىلاملاف ةمهلالا نةحت ىف اريشعمناكناةربامملا هبام لاقي نآنكعو اصقانأا

 نأ (اهثلاثو) جاتعورةّدقم هب فوصوملاف صصخلا ىلارةةفرف ابجاو هيفاصتالا نكي مل ةمهلالا ىف ازيتعمأ|
 انلوقعىفزاشءالان .ركحإا امهزيقأ|نمريغل ا نكت ثمحانوكينأو دبال ناكل ئيهل امض رفول لاتب

 ,لود> عنتوف ل احتدلالا ىلع كلذ لكو ناكمالاو بوج ولا فوأ نامزلا ىف وأ ناكملا ىف نيايتلانالا ل هعال ١

 | ناك انفاكناكناف ن وكيالوأ لاسعلاربب دف امفاك وكي نأ ام انيهلالا د أنا (اهعبارو ) زاممالا
 ىضتقي لّق-علانا (اهدماخو ) اسهلان وكيال صقانلاو صق:كلذو هيلا اتهمت غاعت اض قاثلاا)

 سيل كاذءا روامامأف لاعلا لكل اريدمدحا ولا لءافلا نوكى عانماالو لعاسفل اىلا ثدحماجاستحا

 ا الادو-و: لوةلاف لاسم كلذو اها ةيامنال دادعادو-وىلا كلذ ىذفيف ددعنملوأ ددع

 هريسغ ىلع ل ديالو هملع ل دي للذي هسق# صا نا ىلعر دقي نأ اما نيهلالا دحأ نا (اهسداسو) لا

 لدبامتاثوهسحلا ثنو دين نملو تالا نبل مناصلا لبلدثال لاح لتالاو هسلعردسقيالوأ

 || نيرعتلا ىلع هسفن فير عت نعا نعازحاع هنوكىلا ىضفي هنال لا ىناشلاو ىناثلا نود اه هدأ نيدعت ىلعأ

 رخأ الا نع هلاعف ا نم دبش شدد ذأ قطوفتي تااغا نيسولالا سانا( اهيا اهلا نوكيالساعلاو |
 نمهلا ان ردو ( اهنماثو :لازجاع هن وكم زار دقي ل ناو الهاجس هنعر وتسسملانوكي نأ مزار دق نافردةيالوأ

 / نيتردقلا نمدحاو لك نوكسح فهدسوام_منمدساو لكةردقن هىوقأ امسهنم .امهيتردق ع وت ناكلا

 قيما ولا ىلا هجاستال صقانددعلا .(اهعسانو) اه اندم لكلا نوكسذ ىهاذمملا فعض ع ومها راهانتم
 دحاو هالافاهلا نوكيال صقانااو هتمديزا ددعلاّدال صقان صقانددع «سنج نمد وب ىذلا داولاو

 | ىلعام,ئمدصاو ردقي مل ناف نيدهلا انردق ثدوجولا نكمامود_عمانضرفولانا ( اهرشاعو ) ةلامالا
 اذهنرخ الا نودامهدأرد_ةناواهلا نوكس ,الزحاعلاوازساعام_نمد_اولك ناكهداجتا ١

 اهناعا ىلا اجا امتوتمددحإو لك نوكم نواعّلابو ادج وين اامافاعبجبارد-ةناواسهلانوكيرت" لا ا '

 ارداف ىاشلا قرن اماف امه دحأ هدو ااذافلالقتسالاهداسجيا ل_عدحاو لك ردقناو رخ ل
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 رمادس نرم هيأ فار تزوج ةيواسعمو ةيضرأ نييرمض ىلع ةهك الا نال ضرالا ىف دبعت ىلا مال مالا |

 : لالا ةلثسملا) ضرالار هاوس ضءب نمةلوهعموأ ةرا ا ضعب نم نوم ن وكت نأ اما اهمال نض الا
 ١ الاراثذالا ىلعر دةءال ضرالا نمةها ١ اوذذما مأ لبق هناك ةمصوسخلا عم نورمشل م ءىف ةنكتلا

 راكوا ىلاعت هلوقامأ اهريشنو قوملا هلل ار مشن ن اّمغل امهو نو رمش, نسما ارق( ةعدارلا لسا ) مهدو
 راكسوا ىأريغ عمان يهالا وعلا لهأ لاه (ىلوالاةهلثسملا) ناتاكسم هضفأن دسغل هتناالا هل ١ | امومأ

 2 «انئتسال | نءءنوك, ناز وح الوان ديفلامه رطافوه ىذا اد اولاربغئ ءانئقوؤم اريديو امنخالوت

 /موهذملا قد رطب بجو اذهو امتد سفل هلئامهعم سيل ةهل 1 امهيفتاكول ىنحملا ناكل ءانئتسالا ىلو ءانلجول
 نا نكح لءاوفةها1 اميف ناكل هناللط ان كلذ وداسمتلا ل سال نا هللا م-هعم ةهل 1ا مف ناكول
 لاه (ةمناشلالشسسملا) ءانركذامدا رملا نا تيثانئتسالا ىل_عللابالو مزالداسنلاف ناك أ مسهه م
 ةامناالا نيسهلادوجوب لوقا !نوكي نأ بجوف لاح ىلا ىذفي نيهلادوجون لول! نوءاكسألا
 تارودقملا لك ىلعارداق 0 تجد انك ركين أو دبالفنلاد وحوانض رفولانال لاسهملا ىلا ىئةيهلا
 هكب رع دارأ امسهدح ناانضرذولف هنبكستو ديزكل» رم ىلءارداهام_مممدداو لك ناكسا كل ذكناكولو
 ! |  .اقح او عتبالو أ نيتشلا ني عملا ةلاحتسال لا وهو نادار 1| عقي نآاماق همك رخ رثالا 7

 ١ ل وو دنعالا اهدا عننع الفرخ الادارمام.نمدساو لكس داره دودو نم عئامملا نال

 ْ ولاض اهم كل ذو ىناشل !نودامه د أ داره عقيوأ لاسم كل ذواعمادجولاعم اندم اولف سكملابو

 ار لبرع "الا نمردقا امهد-أ نوك/ عدتم | هلدباهئالام تايد ابطا ة/ يدنا
 قانثا داره نم عوقولاب ىلو أ ام_هدحأ "0سم وأ قاتل راق قايوتسل اداوةردقلاىف ابوشمس ١

 دارم عقو ىذاافرخ" الانو دامه دح ًادارم عقو اذا هنا (امهناثو) جرم ريسغ نم نكمملا ع برتمزلالاو

 ادا لقناة لاسعدقا لموهد سقنزهلاوازبامتوكسح مها عض ىذاوردام نوكيا

 امهفالدخ انا هنوعّدتام ىصقأ لب ؛ةدارالا ىف امهفالّخا بوجو نوع دال من اوةدارالا فامهفالتشا دنع

 | ىلع ”ىئبملاو نكم فالتخالا اذهو :دارالا ف فال الا ىلءاسض م مداسفلا ناك ا ذاف نكمةنارالا ىف ظ

 ؛-ونم باوملا اناق داسفلاعوةوب ىلا عت هللا مزج ف ءكسعناسعق اوال انكم داسفلا ناكسف نك

 نيكلملاريب دي دسفت ةمعرلا نا ثدهح نمرهاظلا ىلعءاسنل 'عقاولا ىرحم نكمألا ى رجا هناصسيلءل (امهدسأ) (
 لب هان نك ذىذلاهح ولا نمالداسفلا موز نست ناك رقالاوهو (ىلاملاو) بااغتلا نم امن ثدحالا
 ٠ عوقوىلا ىضةت تارودقملا مسج لءارداه اميهئم داو لكن اكسا نيسهيلا انليزكيفلينتنو شاة يبو عا

 اا يل ماشا قا زمشلا نات ال لا وهو دس او هجو نم نياق سم نيرداقن مرو دم
 هنوكلاذهىلاهدائسا لتس عوقولا بجاو نوكي اذه عم هن :وكلل عفلاف دال دالة سم امهتمدحا و

 "لكم ىفةمانةحمذهو لاحم كلذو ا«مامهلا هجاسحا واعمامهنعمو انغتسا مزابف اعجب اههشم الصاح
 ئلاذكح ناكاذاو امهنمدحاولرودقم ا عوقو عانتم ىلا ىضفي ئيهلالا دوجوب لوقلا لونف دم وتلا

ل نر دقول لوتنو اعطقداسفلا عوقو مزايذ__ةنمحو ةمبلا عقيالنأ بجو
 ناف افلدخعوأ قفين اامافنيه

 | امافافلدخاناولاحموهوام مهع وقو مزامفامهل دا هو امهارو دقمدحا ولاكلذف دس اولا ئشلا ىلعاةغنا

 ' ىلءمذالداسفلا نا تيثف لاحم لكنا اورتسالا نودامهدحأ عقبو ام هتمدحاو عقبالو ثادارملا مسةبأ

 | داراولمزايامناداسفلاّنالداسفلا مزايالو دحاولائذلا ىلع اقف نازوالل) تاقناف تاربدقتاا لك
 ٍ امهدحأ هلد>وم!نوكي نا امهتمدحاو لكدارأ ا ذاامأ ف الّتش |! ذهووهه دون نا اهمتمدس او لك

 | سنو أ ةدارالاو ةردقلا سغنن وكب نأ اما هلادجوم هنوكت لق نيقلا نيب قولذم عوتو مزاب الذل انهف هنمعد

 الا دحوملا ف كارت_الاوةدارالاو ةردقلا ىف كارتشالا مزال والا ن اكسس: زاف انلان“ !سهاوأرئالا كلذ

 8 لكل نال ىنان ثا !ةرد_ةب هعوقو نم للوأ هنداراو ام_هدحأ ةرد_ةبرثالا كلذ عوقو سلف ىفاسثل !ناك ناو
1: 
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 الأ قوص ة فرغ« فقوتلال ةلئسسم لكن العاوةدئاف هبق نكي لفاقلاخ نكي لكلب رمشلا دج وولف نت لكق لاخلا 7
 | نكح مرج الف انهيلع لسرلا ق دص ةفرعم فقوتلال ةسن ادحولاو عمسا اداسهتارثا نكمع هناف هياعىلدرأ 7

 ضرالاوءامسلا ىفناكول دارملا ناب هب الارمسف عئاسقلا ةلالد ىف نعط نمّن' مءاوتسعل ا لئالدلاب اع
 داسسف مزاف لاعل ارب د ىل_عر دقتال تادا. امن ال ملاعلا داسفمزاناث ءالاةدنعاهتهلالوقتةوأ |”

 هلال دارك ذم نورمشذ.م م ضرال ا نم ةهل اود ما هلوقمهنع ىح ىلاعت هنال ىلوأ اذهواولات ل ش

 اع شرعلا بر هللا ناكبسةىلاسعت هلوقامأ ق مولا هلتانو هب لل دلا صتخخ نأ بجوذاذهداسسف ىل- ١
 هدعي لاه دولا ىلع ةعطاقلاةلالدلا ماقال هناخسس هنا ( والا هل _ملا) نادم هسقت نوفل ' ا

 هنت اذهو اهلاهعمن أب مهفصو ن نع ةادالا هذه لجال ءزنموه ىأنوةصيانع شرعلا بر اه

 دياَةما اة د رط نا ىلعوا_هزنم ىلا عت هبوكحح ىلع ةلالدلا اه ادعب عفت امن ا عمستلاب لا

 أ( نوفصب اع ىثرعلا بردت تايمسف اقل كلف ىأ لوشن ها (ةئاثلاةلثملا) ةزو
 مانصالا ةلسبع عم تءقواف !اةرظانملا دهن 1 هءاوجو نوةدياعه ناك ف هلو

 ةصاخ ةدكَت ىلع همن ماعلا لل دل ارك ذ دهب ىلاعت هنا م نيفنالا عج معي ىلاسعت هللا هر ديد ,

 قلاملنةمهلال ىفاكم رش جلو لقعيال ىذلا داججلا له عن أ لقاعلل زوجي فيك هناىهو مانصالا5.

 تاذلاو هم! ةلاو ح والاو ةلظااورونلا نم قداللا ريدمو ني_ضرالاو تا وسلا لبنا ومو ميظعلا شرع ا

 لءافنولأسيم هو لعفب اع لأي ال ىلاعت هلوقامأ نم_عج-أ تان ايلا جارا تالا تافملا

 (انتاو) تلعن ل4لايالو اعفأن م ئئنءلأ سال للاعت هقاّنا (امهدحأ ) نين ىلع قشم#
 هن الاءذه قلعت هجو (ىلوالا "هليل ) نامام همقن لوالا ثلا امأ مول اعنأ نءنولو مقئالفنان |
 هن ونثل نال كل ذو ىفاعت هق !لاسعف أ ىف ةدملا !بلطالا تس احح. رشهناتينأ نمةدسعّنا اسواق
 م ومو ةأابحو مل او ةذاوا ريش رار لاعلا فاشيأرا ولات ىلاعتهق كي رمثلا اود نيذلامهو سونا 1
 اريخ دحاولا ل_ءافلا نوكي نأ ليحتورب رش ء<رشا لءافوريخريلا لعافوا ارقنو ىءوامةسوةحوأ]
 ةبمسشلا هذه لصاح عجرب ريو ”ريشلل العاف رخكالاو رخل العاق امه دحأ ن وكل نيلعاف نمّدب الف اعمارب شالا

 رقفلاو لالاو توما, كاذ صخو او ةدصلاو ًةاسلاب اذه صخ املادحاو ناكولملاعلا ربدم نأ ىل
 بلط ىلعكي رمشل اء زيلث ال ا مرا دم ة.مللاو ن اكسص ( لف ىلاعت هللا ل اعذأ ىف بلاط ىلا هل صاح عسجرنا
 باول اىفةامالاةةكنل اوهامرك ذد_محوتلا ىلع داارك ذنأ دعب كلابعتو هباصيسمولا مرح 0 ةيءلل

 بولاطملل تثملالملدلا رك ذيءادتبالا عقينأةر طظانملا ىف داا سرتلاّن الكي رمشلاب زيلئاسقلا ةربس نع

 لعقياعل سيال هناص سلا ىلع ةفالدلا ىف (ةيئاثلاةلشسملا) مهلا ةببش نع ءبا وااو هام عي ذي غ

 هلع اكلت ةملع تناكل هلع الا هم * لكناكول هنا (اهدحأ) هو وب هماعاول دنس! مهناف ةنسسنلا لهأ امأأا
 ليات نعاّسنَغ نوكيام ىلا ءاهتن الا نم لسلستلا عطق ىفّدب الفل هل تلا مزلي و ىرخأ "لعب ةالعم |
 نع أم هتافصو ":لءلاورثؤملا ىلاراغتنالا نع ةهزئخمهناذّنااكو هتا.ةصوىلاعت هللاتاذ كاذب ءاشالا|

 رثؤملاو بح اع ءةس3ةمنوكحص”نأ ب ع هتماعاف اذكف صصخاو | عدبملاىلاراقتقالا | ا
 00 كتاف ةنكموأ ةبحاو نوكتنأ اما لعل كالت تناكل' لدي ةلاع تناك هتيلع اهدنا (اهينانولا

 تناك نك كل ناوراستخ الاءالعافال تاذإابابس وم نوكيدةنيمسو العاق هنوك بوجو ايي ودحو نم مارا

 (اهئلاثو) لا #ثوهو لساستلا مزلو ى رخأ هلع ىلا للعلا كلتا هتسلع افرق ةدغدةامضد أ ىل اعت هن العف هلعلا كلن

 تناكن او ماعلا مدق مزمل ف ةء دق اعلل هما عاف نوكست نأ مرل ةعدق تناكنا مل اعلل ىلا« هَلاةسلعافةلعّشا
 انكم نوكي نأ اماف صرخ العف ىل_عف نم نا (اهعبارو) للستلاا مزلو ىرشأ دلع ىلا ترتفاةث دحت |

 00 است نأك هس: ءأش :كناكن اف هنمانكم«نوكمالوأ ةطساولا كل: نو دب ضرغا كِل لمس نع ا

 | كل ذاف عنامريغفاذبلع :رهلاامأ لاحم ىلا ءتهقا ىكعز* علا وا ردم اتم نكي | ناو ئةو
0000000 
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 غظ0000ا هج ويسار 17771177 ده تيم ع سنس سس تك اس

 | والا ردة ازد لالا نوكيذ تي قيل ناولاسم دووم ادامجاناللامرهو سلع

 نءمردت تاز دقة هرو دةمدجوأ اذاد حاولا لة نافاسولا نوكيالف هسف ئءهتثئازوهذم نوكسف

 كيرلا امأاز عنو كسير الةردقلا ذاهاف هنردق تذغ دقذ هدحوأ اذادد-اولااينإق زهلا مكزلف

 1 دع ىداسللا)ازيدعت نوكمف لوتالاةردق ببسب هنردق تااز لب هم ةئبلاةر دة وكي رمشل قبب | هتردق تدفنالا

 ٍ اطال ىلءام_عممد»ا ولكر دقي له ل وةنوامج نيم نأ وهو رخآ هو ىلع ةلالدلا هذيهر ردنا

 ئ د قل اذا لوشن نأ ىلا ةلالدلا قو سنفر دق ناو انباع ناكر دقي ل ناف نيكعلانو نوكساا نعالدي همذ
 بولا ناذهراهلا نوكيالف ءزعو يناثلا ةر دق لاازثأ لوتال اف نوكسلا قلخ ىناسثلا ىلع عمم !ةكرح هذ
 منا (اهريشع ىاثو) امهيتدارا ىلار انيلايزمعلا دمفتاسغا ىلوال ١ ةلال دلاو امهيئر دق ملا ارظنز قل ناذسي

 «ءلعلا اع ب-وفرج . الا مولع منيعب |.ةلعمم اهتم لح او لك لع ناك امولعملا سمج نملاع اناك انا
 فا زازا وبج عمة فصل اكد امسهنم دحا ولك ص اس: اهرخ الا لثمال لد اه نما اادحال'لباقلا تاذلاو

 أد ءامبتم دسار لكن وكمف هير دقو هلعب امئمدحاو لك ضد اصصخم ى دنس لدبلا ىلا_عرشت الاةقسأ

 ىز لاك ةفصدجوتلاو ةمنادرف هلاو دهاشا! ىف صقنو بمءدكرمشل نا يروم اصقاناربقف

 )00 يع رو ةيهاركلا3 ثار ممت# اريقمل ا كالا | ىفدككرتشلا نوهركي ولما
 ش ١ ٍ 01 كلل اصالزمسا امه د ًادارأولذ توك امو لح وزع هللا كالع كنط اخذ 3 ةكرشلا

 نا |نوك,الذ ةيهاركسلا وغلا ةش #شأ ىف ناكمرب اعردق, لناواه١!توكبالفانساعا ريق بولقملا

 57 1ك قغتسو اخ الا ىلااههنمدرحاو لك حاجي ناام ناكل نيهل !ايرادقولا ' (اهرشع

 امس ثمدساو لكنا لالا ناكناف هنع ىغتسس» 71 : الاورخ الاىلاامهدسأ حام ءعوأرخ الا

 1 |ناىرئالأ صقان هنع ىغ#ملاو هنعانشغت_بمام_منمدحاو لكتاكىناسثلا ناكتاو صقان اتحمل
 هبا! منم تاغلاربغنمو هبل متم عوج ريغ نءدلبلا للاسم نواصي ساسنلاو سن رد عودي

 حالا ىلا امه د_> ؟جادجان او هبنعيتهة_سيالو هب نغتسس ىذاا وه لالاقاسق انس «'رلا كلذ دع

 - ءانقاةسنطظموجولاهذ_هناملءاو هالاره هبل حاتاو مقا جات ناكر حسص ريغ نم
 الا اوهىلاعتهةوق ( اهدحأ ) هوسو نك ةيعوسلا لثالدلاامأ ةمد ما هوجولا ل_ءداقعالاو
 ' ثاولذ رس وهذ سارت دع لوأ لاهول دال داو قباسلا درغا اوه لوالاف نطاسل اورهاطلاورخ“الاو

 دحاو كلذدعي ىرتشاولفد رق سد ادهوادرف ن وكس, نأ لوالا طرش نال ثني نيد .ءالز؟

 6 ر-والوأ هنو هللا مت وق انزفصو انلف قراني ننبل اذهواغباشاتوكم :نأدرفلاطرشنالاض أ ثنع ل

 مهالا اينعبال بيغلا حافمه دنعو ىلاصت وق ( اهم ؛اناو) كب رس ل نوكي النأ ب جوناقباسادرفنوكب نأ

 ملا فالح وهو ب.ءااباملاع ناكسا كي رش هناك ولو بيغلااماعءاوس د أن وكب + الن أ ىذتتب نقلا

 3 نا دحولاب حريص هباكْن ءاعضومنيثالثو ةعبس فوهالاهلاال ةنيماكب حترمذ كاست هلبا نا (اهتئاثو)'

 هلرق (اهعبادو) بايلاىف عب رص كلذ لكو د هتلاو هلق هلوقودحاودلا مكهلاو هلوقوم عضاومف

 نوكيال نمد اميدق نوكيالهدوسسو دعب مدع نموءاوسام لك كالبب مك ههسوالا كلا! *لكىلاعت

 لع مهضعن العا و هلوقكوهو ام دسفلا هلثاالًةها 1 امهيذ ناكول ىلا هت هلوق (اهماغو) اهلا نوكت ًالانعدقا

 ناووهالا هل شاكالف رضي هللا كسعناو هلرق(امسداسو )ل المدس شرعلا ىذىملاا وغتالاذا لوقو ضع
 ريصخلا لطبق رضللاعفادو ع دال امااح كي رسل ا كال د ناكسل كي رشه ناكولو رب دق ئث لك لءوهنرخج كاسم

 لضفا دار الفرع كدر ناذوهالامف فش القرم هلا كس ناو ىزخ اذن لاق هي ."الآ فزوك ذملا

 أ رض تافئاكتص_ نهله ترشب هلا ىف دارأ نا هنا نود نمن وءدئام م رفأ لق ىرخا ةيآىف لايتو
 | ميراسرأو مكعمس هلاذخأ نا َميأرأ لق ىلاعت هلوق(اهءباسوإ ه«-تكر تاكس سن هلهةسر ىندار وأ

 || يلاعت هلوق (اهنماثو) . كي رمشلا ىن ىلع ل دب ريصمللا اذدو هيمان :أي هللارمغ هلا نم مكب ىلق ىل-ء خو
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 'سنادتذ نفل بالدلشونالوتةنقات انور دبا مهوذقو هلوةبو نيعجسأ ملأ سن| كد روف

 ماقمىلا باعالاو باسل نمدحاو لك ف رصيف تاماقم هبفو ليوط موبةمامقلا مولا تاو اوّتاجالو :

 .نسحلا قا ا1: اوه ناكول ىلا عت هنا (اهدحأ )هوجو همق ةلزتعملا تااق( هيث 0 و 1

 "ناكمنا (اهنانو) حدملاهق-اعد مام مذلا هة-اممذي ناكل لعسضيانع لأ سب نأ نحوإ مق

 'لعالذ!مهلع نعاول اسي ن زوال ناك هنا (اهثلاثو) ءاوسلعافال ناك اذارومالا >0 7
 .قاستهنا(امسانو) مهفاه دسوأ ًاواهةلخ ثدحس نم اهنعا ولدعي نأ ءهنكمال مهلاعأن نا كا 5 5

 ىلع سانلا نوكيال_5 نيرذنو نير شم السر هلوقكهيلعدابعلا ةحل.قيهناب عضاوملا فوقك 0

 هلي قنم باذعي مهاكلهأ انا ولو لاهو له رلاةثعب ل.ةةخغاهملع وهاذا ىضتقي اذه ولا

 اهاكوةرث 0-5 ف رئااظنو ىو ل ذننأ لبق نم كنانآ عسستنفالوسرانمأ تسأل
 ا هم امقلامولدسعلا فقواذا ةمامثلاك (اهسداسو) ىلاعت هللا ىلع ةهدوتمدعلا ةعجْنا

 : اردقأالام تيمور فاك ىةقلخ كنا برابربللا به ذم ىلع لوةءف يدعم ىلع كإوحام ىلاعتأ

 عفش م وبادهىلاعت هنا لافو اف داصن ركحت, ملا يهدم ىل_ءهناك_تالودش و قات

 ظ عاطقنالاةب اما ذهوهديىف عطقن ال هم هعنع ل ولا ههتموا لعد ةجحاو مالكلا هللا هعئماذا شل

 ظ ءاايفاشن قا اةيابثلا» ود ولابمتيلعلا هلم وىادلا لكسب ةضراعمابملا هوح ولا ده ع( هيل وطاو)|

  مكناهرباواه لك ةهل [هنود نم اودْدَعا مأىلاعت هفوقامأو هماكح أو ىلاعت هللا لاسعفآ ةمآ بلط للضتسا | ١١
 م ءرمش 4 ناب هللا فصو ىأ مهر :كمحااماظءّدساة ها [هنودنماودْحَعا مأ ةوقرّرك هناهس هئالءافأأ ٠

 ارزةوالوأ دمحوتلا لءادرك دامل هناصس هناف لعل ةهد ن نمو لقعلا ةيج نماما كل ذ ىلع مكناهرباوناهت

 ا اذه ىلا هتهلوقامأ ام اان مببشوت فو مااطي د خس اسنان" ةينثتلاننيلث اعلاتاهش حب رت هلع ىذلا لصمالا|

 | نمرك ذاده(اهدحأ)لا اوقأ همفو» ريسفتاىف (ىلوالا هلئسملا) ناَتلمسم هسفف ىلبق نمرك ذو م نمرك ذ 1
 | ءاسالا نم ىئمّدَقَت نم ىلع لزلا باكل ا ىأ ىلمةنم رك ذا ذهو ىم نم ىلع للاب اَكِلا اوهاذهىأ ىدمأ

 اسميف سل لب : ىنود ٠ نماهلا اودع أب تنذآ ىلا هنم ود ىف سلو فدل اوروزلاو لمن الاوةارودلاوهو | ْ

 .انأالاهلاال هنأ سلا ىواالال وسر نم كإءق نمانل سر امواذ_هد_ءد لاق امك انأ الا لا ال هناانأ ىناالا | ا

 ةداتةوريمجْن  دمعسلوقوهو (ىاشلاو) حاسزلاو لاغتااراشْحاو سامع نبال وتاذهو نوديعافأ|ا ١

 | لقشيازكحخةّئالا.دهلاو أ لعلمشي اكهناف نآرقلل ةفص ىلن هرك ذو هلوقّنا ىدسلاو لئاشمو ا

 ' هيمكتتج ىذلا تاكلا اذ >مهل لق ىنعملاّناو هولافقلا هركذام (تلاشثلا) ةيسضاملا مالا لاوحأ ىلع ١
  نبةلا خلا نم ىلبق نملاوحأ ناس ىلسعو نيقفاوملاو نيفلا لا نم عمن ملاوأنابب ىلع لمشادق ||

 ئرتفاشكلا ساس لاك (ةيناشلا هلم ملا)ديدهتلاهنمضرغلا ناكمكسغنالا وراس اف نيةفاوملاو
 ظ 4 رخسم ىذ مول ىف مافطاو فوقك, ذلاءوصتم لوعقم ندوب وثتلا لاق سر 30 اذه

 ا دعب نممهو ضرال ىند ىف مورلاتدلغهلوةك لوعقملا كاردصملا ةفاضا نم ةفاضالاو لصالاوهوامن

 ىلءرالالاغداوةءارقلاهذهىف ةفاضال ارت ىلع نم ميم رماسكب ىلع ند و ىه* نب هاكرق رقد ن تويلخ.س مهلغاا

 (ٍ ىرقفهناوخا ىلع لخ دياكه لعن مىلح دقدعب و لبة و فرطوه مسءاهناه سف 50 علاو بد رغ . 1

  (ىلوالاهلئسملا) ناتلكس هيففنوضرعم مهف قا نولعبالم_هراكسصا لب هلوقامأو ىلبقركدو جءركذ || |
 ةهح نمال هيلع ةئيلا مها ل لدال هنانيب وهوعّداام ىلعلالدلاب مهيلاطو ديوتاليدو انتاج |

 هنلا مهقأسس لاد لجال سدل لطالا بهدملا اذهىفمهعوقوّنأ ءدعبرك ذعمسلا ةسهجن ءالولّقع

 صا رءالا اعلا مدع ىلع بترت للعلا مدعوهو هلكدا سفلاو ريثلا لم أوهام مهدسنع الكاذب 1 ْ

 طول ىلع فرلاب ولا ىرتفانكحلاانحاص لاف (ةيناشلاةةلةسملا ) 4 تلطوقللاعاشا
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 : د اتلعم هلعف تاك ول هنا (اهنماخو) لاحم ىلا عت هللا قس ىف كلذ لكو ضاارغالا ةللعماسنل اعفأ تناك
 و عفذلا نع هزم هنال لاح لزالا ودابعلا ىلاوأ ىلاعت هللا ىلا ادئاعن وكن نأ اما ضرغا !كاذ ناكل

 زءوتاذللا لوص--الا دابعال ضرغالودايعلاىلا ادئاعنوكي ناودبال ضرغلا نا نيعن كل لطب اذاو
 اهساكاذكناك ا ذاو طئاسولا نمئنريسغنمءادّ اهلمصخت ىلعر داق ىلاعتهتئاو مال الال وصح
 5 اندم دع وضرغلا كل ذدوجو ناكل سرغلالعف لعفول هناوه (اهسداسو) هى:لال ًاسث لعفي نأ

 ]_ءنكي /ناواضرغنوكي نأ لاح ساءاوسلا ل _عءناكنافنوكيالوأءاولا ىلع نوكي نأ اما هملا
 اكناو همددءعو ضرغلا كلذ دوحو تلق ناف لاسم كل ذو هريغبالماك هن اذيا هقان ىلاسعت هنوكمزلءاوسلا |

 معو دبل ةيولوالا كلت ليسهتانلق مدعلا ن ىو أ دوجولاق دابعلا ىلا ةيذناماءاوسلا ىلع يلا ةسنلا
 وهو (اهمباسد) لالا يقتل دوعب و ةيولا ىالوأةيوسلا ىلع هبا بسناب نوكينأ اما ةاهامصحت

 ناوهو (اهتءاثو) كلذ تاعف لهل ل اقيال هسفن كم ىف فرمصتن مو هكلمو هكلموأ هناصسوهامادوجوملا
 هلم لوشسملا عئم ىلع لئاسا اردةينأ لة ثدح نانا لاو لا اذهف كلذ تلعف ل ةريغل لاف نم

 نأبام | كلذ نع هعنع ككدبهلافءاسش لعف -ىأ لءفول هناف لاحت ىلا عت هللا قو ىف دب علا نم كلذو هلعف نع
 ١١ ةمكملا نعح وزالاو مذلا قاة ساب هدد هي نأبو أ لاك ىلاعت هلنا ىلع كلذو ماليالا او باعلان هدد

 || ةمكملا نآةهفاستاو حذملا هق اقصتسا نال لات اضب أ كلذو ةةزتعملا لوةيام ىلع ةهاغ لاب فاصتالاو
 1 ةيجرانللا ةيضرعلا تاف هلا ل دمت جال لدي نأ لمصتسسإ هناذائثلل تن امو 4 ةدادرومأ لالللاو

 | امو هعنسللءالو هعنصئش لك َناف لهفلا اذه تاعف م هلاعفا ىف هتلاقي نأز ومحال هنا ءوخولا هذ هبت نثف

 ه7 هناوهورخآل مآ ىلع ا ذاون مهنكلو لعفلا اذه تاعن مل هق لاي نأز ومال هنا اواس م#ماف ةلزتعملا

 | ' ةرعدل دانةرعاذاو عقلا لعفي نأ ليصسي هناف كل دك ناك نمو اهتعامشغ هنوكب لاهو حن امغل ا عبقب ملاع

 |اه تاعفل هت لوةينآد.,ءالزبب ل كاذك ناك اذاو باوصو ةمكحوهفىاعت هنت لع فيام لكن االاما

 | ضو مهلاغفأ نعنيلومم نيفاكملانوكى عل دياذهذنولا ب مهوىلاعت هلوقوه و( ىناثلاث ميلا امأ)

 م ىهبلا ع وقولا فو ىلة_ءلاناكمالاىفامالاؤسلا اذ_هىفمالكلانا (ىلوالاةلكملا) ناتلكم

 هءلكدلا اولاق (اهدحأ)» وجو مهاوق ىلءاوتحاو فدلاكشا اى ركنم عم همف فال اف ىلةعل ا ناكمالا

 اوالاورخ "الا ىلع امه د ناهحبر لاسوأ كرتااو لعفل | ىلا هّمعادءاوّتسا لاح دمعاا ىلءهحو نأاما

 غاثلاو لاححلاراةماك_ت مجرتلا, ف ءاكتلا نوكي عيجرتلا عانشما لاحو ميجرتلا عندي ءاوسالا لاس ّنال لات

 دوكيام عاقياف.لكتلاو عوقولا ع:6ح وجرملاو عوقولا بجاو ارلانوكي ناجرلا لاحّنال لادم

 عوقو هللا لعام لك ١ ولاه( اهينانأق) قاطبالاع فملكت ع وفولا عندموهام عاقياو ثبءعوقولا بجاو

 :.اك:ل|نوكمف عوقولا عنّدم ناك مدعىلاعت هقلا لعام لكو اثبع هب ف.لكتل نوكمف عوقولا بج اوو وذ
 كاتف :دئافلناكن اف ةدئافلالوأ :دئانانوكنأامادعلا لاؤساولا# (!مئاانثو) قاطبالا_؟افماكت هب
 ا اكمل هلاّوسّنال لاو هف دعا | ىلا تدأعن او لاو هوا احم ناكىلاعت لن ا ىلا تداعن !:دئاغلا

 لاؤلاىفنكيملناو هاا ادئاعاررضلب ديعلاىلا ادئاعاعفناذهنكي ل هسلع ب اقعلا همبوتل ابدس

 نيهجو نماه:ءباولاو يسرا ىلءزيئاجرب_غوهوارا رمض | ناك ىلب ريكذسا ىلع اسريغوهو ام.« ناك ةدئاف

 نان وذاكت مكن اكف فيلكتلا ىقنانومزلتنأ ف.لكدلا ةيفانلا ةمشلا هذهداربا نممكضرْغَنا (لوالا)

 |وهودحاو فرح ىلع تاهبثلا هذهىف مكمالكرا دمّناوهو (ىناشلاو) ضقانةموهو فءاكتلا

 تاهبشلا هذه لصاح عجريف دابعلا ىلع امج وب نأ ميككسا نمزودعالف قاطدالا ف لاك اهلك فملاكتناَنا

 |ثاادهرهظف نولآسي مهو لعفي اعلا ال هناصس هنا ان دقانا الا كل دامع تناك م ىلاعت هلل اهب هناي

 | فرط ىلع فقتل ةبسحملا قئاهدلاهذهىف لم أتفنولأ مهو ةلوقل ةدعاشلاو لصالاكل فب اع لأسال وق
 | هلودبادك انمناكناونولأ مهو هلوقّدأل وق. نأ لئاقلذ ىمسلا ع وقولاامأو نآرقاا-ءرارسان م

 كنروف



 مسي <
- 

 - هسا

/ 

 6-0 ا 1

 تتح ل ا 3

 نءهآلا

 هرب رقتذر "اكل | لهال ةعانشلا تامثا ىفانل لئالدإا ىوقأ ن هدب الاءذهَنا لعاو هللا الاهلا ال لاق نا ىأ

 قدم دقن كا ذ ىف ىلاعت هقاءاضترا هنا همل ع ق دص ىتمو كلذ ىف ىلاسع:ءاضنر ا دف هنئاالاهلاال لاه ن نمّناو

 أدق دب اَّنا تدناذاو ها رس ع نمدحاو لك ةلاحمال قدص دق قدص ىئهبكر 0 ال 1

 ىلعاسنا لثالدلا ىوقأ نما الاءدهّنا هانرك ذىذلا ريرقتلاب تثفةيكالا هذه تحت هجاردنا حو ءاضترا

 ن وك عل دن (اهدحأ) ةثالثر ومأ ىلع لدتا الاءذه(ةئلاثلا"لمسملا)امهنء هللا ىض مدر سابع ناهردقام ||
 ثدءح نمو نوقفش.» هديش ن *م>و نوأ معن م سهأب م هو لولا هنوةمسال لاه ثم ع نءنيفاكم هكئالملا

 ىضاقا لاق (اهنا اثو)ن وامعدهسعأب مهو لاق هنالنوموصعم كت الا انا ىلعاضيأ لدن مينا و)دمعولا

 كلذو هيتتكم الملا دعْوناك مه هنادي زم ملاط لك نا ىل-ءلدينيملالفلا ىزغ كلذكهوق راطلاد ع ا

 مومعلاذهّنا بالا ىفام ىصتأ (باواو) ةرخختالا ىفرتاكلا لهال رفغيال ىلاعت هلا ىلع عاقلا بوي ِ
 2 0 8 1 3 0 م يامل ماقالو

 هلادإا لت الدلا ىف ند الا عرش ويصل 7

 بدترتلال وه ىلع ةلاداهنال كي رمش !نعاهزنم هنوكى لعتلاداذيأ لئالدلا هذسهو عئاصلا دوجو ىلع ا

 دم>وتلا ىلع ةه+اهذ- مه نم ل دن ىلد الداء عذداسفلاعوةو ىذةةينيهاالادوبوو لاعلا ىف ب بيلا 1

 هذ هل ىلعر دانقلا ةلالا نأ ث مح نم نائوالا :دسع ىلع دراضب أ انهيفو مدقتامل ددكجسو لاكن وكتف 7

 ظ : ٍ قلعت هجوادهن عقارالو رسضبالر خ :دابعىلا هندامع نع لدعب نأ لقعلا فز تفدكة غي رسشلاتاوولخل ا

 ظ
 ظ

 نيذلارب وأ هلوق(لوالا عونلا) لئالدا !ن ءعاونأ ةدس ةتسانههرك ذ ىلاعتو هناصس نا لعاو اهل اذن الاهده.

 ريغد ربما ريثك نبا ًأرت(ىلوالا هلثسملا) لث اسم هفو امه انقنةفاقتراناكٌصرالاو تاوعسلا نأ اورفك 1 ٌْ

 فاشكلا بح اصلاه همدقتىمأ ىلع لوقلا اذهل نطعلا لع ل ديواولا لا داوواولا,نوقاسبلاو واول |
 قئرلا تاق نافنيتقون مما اكىأ ضقنلاو قالن احسسص لوعفللا نعم ىف امهالكوءانلا فبات اقر ىرق | ١
 اقترأسش اتناك ىأفوصومريدقت ىلءوه تاق قثرلا لاداةر دسم هنالن يدق ول سه م غسقوم عسي نأ ملاص | 1

 لعلااماوةيؤرلا اما اورفكن يذلا ري لوأ ىلامعت فوق ىف ةيؤرلا نمدارملا لوةي نأ لئاسقل ( ةسناشلا"هلتسملا) ||
 مسّمدوشأ ام ىلاعتو هناصتهلوةلفاسنانثامأو ةبلا كل ذك مهو رام موقلانالذالواامأ لك.ثملوالاو ا ْ

 قنرااناهملعم ك1 افاهسفن ف نترلاو وفلل هلا ماج الا نال نعت ملرامأونسرالاو ا :

 ز رف كت ةلاسرلا نور كس“. نيذلارافكلا عمةرطانملاو عمسلاالا هسملا ل.دسال اينان' قتفلانوالوأ | 0
 هر رؤ ةهلق ازا رز اووف اولا نم دارملا(باو.او) لال دّء_نالا اذه لعد سملا

 لود> ىلعالبل د لعبت مث هلوقب ل ددسن ثا هباارث أسما سو هلع هلنأ ىلص دم ةو د تدشنانا ) اهدحأ)

 لهعنا ( اهنانو) دمحوتلا ىف ةروك ذأ اةلالدلا دك * قي كلذو «تعداسفلاءاغتناو لاسعلا ىف ماظنلا

 قاركفالاو عامجإلا بياع مصي مانسج الاّ نال هسيلع لدي لقعلاو قتفلاو قترلا ناكما ىلع دفلاو قرلا

 اوناكىراص:لاودووبلا نا (اهثلاثو) اهسذم دس رمكعلايوأ قارتفالا نود عامتجالاب اهصاصتخاف

 قلخ مث ءأم ثتراصف ةسوأ |نيسعن الار طن مث ةر_هوح قاس ىلاعت هتان: اروتلا يف انتل

 الارالا بس د ةقادص عوف دوهيلأ نيبو ناثوالا ةدع نب ناكسصو [. ما قءففائم ضرالاو تاوءمسأ ١

 كلذ ىف دوه لوق نولي مما ىلعءاسنب ةلع ١ دهيم ودلع ىلاعت هلل ا حاف مل و هيلعهللا ىلص دمت ةوادعف
 ىلع لادا اد اولا هيدار ماو عيا ظفل تاومسا |ّنالا تر نك قي لو اقنراشناكلاهامعا (ةئااثلا هلم ملا) أ

 ا يي ل ا

 ىلا وردم قنا جيلا لاه نيقستلا !نيثيشلا نيل غلا قتل اووف



 نق و ف

 دما ل الاسصس .مملصخسصم ا ل8 همم مع سل هج ممم ب ل اسس صج ١
 حس

 ىلامت وقام لطاسلا ال قبلا اوه للهللا بيس م_-مضارعاّنا ىنهملاو بيسملاو بيس | نيب د. تصوتلا ْ
 ٠ .ءأ رقىحونو ىو نال_عاف نود ب عافان ًالاهلاال هنأ هسبلا ىونالا ل وسر نمل بق نمانلسرأ امو

 هتاصسا داو نجرلا دع ااولاقو) ىلاعت هلود * دمحوتلات ان« نماهةيسسامل ةرّوقمدن الاهذهؤ ناترومشم

 نوعفتشيالو موفلخامو مس ديأ نيامإ .هينوامعإ .نماي مها ل نا هوكال نون كاسم دامني
 ىز كاذك ممنهج هب رع كلذ هنود نمهلا ىلا مم لقد نمو نو ة ف ثيم هم شتم نم ماهو ىضتران لالا

 فدرأتنااوتضااوكب هرمشلا نع اهزنم هنوك ةرهاسلا لئالدلانيب امل ىلاسعتو هتاصسسولا لسعا ( نييااطنا
 تان ,هكن الملا اولا ثمح ةعازخ ىف تازئا داو نمسرلا ذ#_ةت ا اولاهو لاسةف دولا ذانما نع هنء ارب تلذ

 هنا مابسن ةنمل نيبو هنبب اواعسو لاق مهنعولاعت ءت هللا كس ام ىلع نار هاصيلابعت هناذل ذ ىلا اوذاضأو

 || داو هنت ناكواف دل اول اء ادد نوكس#, نأو دب ال داول نال هنا س هلوقب كلذ نع هسسغ: هزن ىلاسعتو هنادكس
 ا بيك مكرتلا عقبف ةزياملا هيامريسغد كر اشملا هبامورخ آهحو نم فلان نو دب ال ٌحهودولا ناهس نهج

 ا هر كاذو باور اثم هنوك ىل-عل ديداو لل هذان اف نكت بكره لكو ىلاعتو هنادس لنا تاذ ىف

 أزال تاس زعانؤومركمدانعزب وقم« 12 هيف : هزنكلذاو هبدو. علا ت-ىف لذ ديو ةمهلالا 3 نع

 | || دابعلارثاس ىلءنولضةم نو ركمم -منأ الا ةدالولا ىف انت ةيدوبعلاو دايع مسه أب مهمعرمت أ ذاولا لس
 ْ | فوقي تأ شنولوةبالو هلوقىف هنو عب مهنا ىهملاو هةيسأ همم سف هدب أس ع نم هنوةسسدال نوه هرأام َّى رثو

 ُ | اويهوب امال نوا .ءبال هلع ىل_ءىنيم كلذك اضيأ مهلمعف هلوشل عبات مهاوقنااكوالوت ؟مهأوت قه الف

 ْ المهنا ىنعا او مهفلخ امو مهيدي نيبام لعب لاف ةعاطلاهذها بيسلا ىرجت ىرجعام رك ة هناك دس هنا ثدي

 3 هبا ىلا | ات وطاوو عرهاوظاملاع دوك اولع تاعولعملا عضد انباع هناحس هنوك اواع

 ا | رامز ولقاء سابع الا (اهدحأ) اهوجو هن نورمسفملارك ذوةيد دو.علا لاكو عوضالا
 لتاغم لاق (اهتلامثو) كلذ سكع ىلع ل قواندلا مهفاخ امو ةرخ رخاالا مدين بام (اهننانثو) مهلامعأ نع
 وهوه :وكلم ىف هبر دق ت2 ن ويلعن مما ىعملا ةقمشح و موهفلخ دعبن وكي امو معة نأ لبق ناك ام مد

 نوعغشف ىلاع هللا ىدينيبنو قت فدكو ةدابعلا نو ةحتسإ فكن مهتلاح هذه تناك اذاو مم ط2

 دعوه نا ىأ ىطاران الا نوعفد الو ل اعد ىعملا م نسم هلىلاعت هللا نذابل نم

 !نوةقد.مو ل 00 ١ ولا اش ان هنم مووت .ىأ نوت وقدم هش نم مهو ىبذ سه هلف |

 | جارعملا لما مالا هملع لد ربج ىأر هلا مل سو هيلع ىلص هللا لوسر نعو هركم نونماءالو نونا

 ]| كامتهلوقامأ نوحرلا هل نذ؟نمالا نوداك- دال ىلا عت هلوق هريظذو ىلاسعت هلق ةيسشْح نماطق اس ساملاك
 1 | ىزاحن نان لوقااكلدتكئالملا» نم لقد نملكّنأ ىعملاف مه هي زن كلذ هنو د نما ىف امهنم لقي :ندو

 الأ تك 1 ىلاعتهلوق نم رقودو هولاهاموأ كل ذولا مم ١ ىلءل ديالا ددوءازملا ادهلئاقا كلذ

 ١ هو>ول ةدالولا ىفانتو و ةيدودعلا ىلع لدن تاؤسا هذه (ىلوالا”هلكسأ ا) لثاسهءاموهو كل عناد 2

 تافصءدهفهصانالا الع نوله_هدالو الوق نولوةدال ثدنح ىلا ع اعل اىناوغلاامل مسمن (اهدحأ)

 هللارا ارمءأ أ نولعئال هو *ى_:الملار ارماناملاعناك امل هناصس هنا (اهبأ انو) دالوالاتافدالد دع'ا

 ىسدع هرك ذام سن ىف ءّل الدإ!هذل_هو كت الملا٠الؤهالوه :دامعلل كسلا هلالا نوكي نأ جو ىلاعت

 نمو ىضترانملالانوعفشبال مهلا (اهئلاثو ) كسفنىفام لءأالو ىسة:ىامملعت هلوقىف مالساا هلع
 نءالا سدا كلذو لجولاو قافشالا يامن ىلع مسا (اهعبادو) كل ذكنوكيال هلاللا داووأ اهلا ن ل

 مهلاعن ا ىلع مهجهي زك كلذف هنو دن مهلا فا مهنم لقي نمو هلوقب ىلاس عت همن (امسماخو) دسعلا تام
 ةلزتعملا تصح !(ةيئاشلا هلشسملا) ةهلل امهنوك عصي مك ةد.عولاو دعولا ىف نيفاك اد بعت ارتنيبلام

 لاشيال هنالرثاكلا لهال ن وكن ال ةرخاأ الاف ةعافث كلن تال“ ىذترا نملالا نوه ةشي الو لاست هاو

 | اير نمالا الاخ ارانب اللا ىشز نءانبغ يالا (باوملا د)م تتر رب هللاَن را .تضحلا لهأ ىف

 خ3 دي نورك نا سرع د

 ىئ 1 |



 ك4

 1 اوك هدا رلامهشمي لابتقنورسفالافاتخا (ةئلاشلاةلئسملا) اذ نمي اور لرافحسصلا || نإ

 اراصو اسانراصءاملا نم هنالرصشلاو تايشأا «بف لش دي لب نو رخآ امو طقف ناو سلا جون لكس | اذا
 ال انه لا لاش احبسم وصلا ىنعملابق لألوقاا اذهورلاورونلاو ةرمذاناوةوط رلاهسف 5
 امح ىعسال تاينا !نا لوالا لولا ةدحامح هربغو تايثلا ن نم ٍضرالا فء رش لكم شنمانلعحورطملا لازنال 10

 ميكا لاعرإلا ام ومدسعب ضرالا حك فركسم ىلاعت هلوق هلع بلدلاول_بنال باقا ا

 : رطاوكحرتيو هريغهمسشيال ىذا !قلاإل اما واعبف ةلدالاهذها وربد-ة:؛ناننوئمؤيالفأ دارا || لع

 : نا( قولا لجل التام فو يي دقن يساوب صراع لاس را (كانثاا عهنلا]لرمتلا 72

 : ىرتاكساينلالامدعلال فذحزاسامن او ىلوالا ماللاوال فذخ مهب دممتالئاو ام مب دمت نأ ةهاركج 286

 ل_ادلاوه ىءارلاو لاخلا ىساورلا ( ةيئاثلا:هلمسملا ) باتكحا! له أ لبالثا ةلوق كلذ

 "| تناكفع ءاملا ىلع تطس ضرالا نأ .امهمنء هللا ىذر سابعنب لاق ) هئااشلا هلكملا)

 عونلا) لاقثلا لا.كان ىلاعت هتنااهاسرأف٠ ءاملا ل ءتطساملال ةنيفسلاع ىكتت اك اهلهاب م

 ١ بحاصلاف (ىكرالا هلكسملا) 0 اسمهمقو نو دهيم ولعلالبس ا اسف انلعسو ىلا عت هلوق عل

 ا هلوفاك رخؤت لو لبسلا ىلع تم دقاهلا ف فصولا ىف هم جالا ىف تلق ناف عساولا قد رطلا فلا ْ

 || مدقلاطاشحإ وم:زعل هوك الاس تاعج اهنكلو ةفص ىهو مدع, ل تلق اما سفالمسا نم اوكلستا ىلا
 ْ وهف البساج ايف فوقام أو ةعساواىرط اهيذ لعج هناصس هناي مالع اان البس هلوق ناىندملاة فتصل

 ًيلعلا) ىلوال اه هب الافمميأ ناسي هن الاءذهت ةفدلا كت ىلع اهاعجاهةلخ ني هاص نان مالعا
 || ىماورىه ىتاالابخلا ىف انلعجو ىأ لايبخل ى اة دناعامل ١ (امهدحأ) نالوقا مف هلوقىف (ةبناقلا 0

 لافر ع نبا ن نعو سابع نبا نعءاطعهءاورو ”راضتلاو ناتي لوقوهر بسر اهرطىأ اليساجاعف ْ 11

 || ةدئاعامنا ( ىلاثا ) افرطاهت لعجو اج اسفاهقر :حطموتهتاقرغاالةعطتم ٠
 26 العسل ”ىباكل !لوقوهو قرطلاو كل اسما ىهواج ات ضرالا ىف اتاعدو ىأ ضرال اىلا 1

 نودنبمب ىف (ةعبارلا 'لمسسملا) ىلاععت ءنهللا ىلع زوال كشااذااو دهب كاد انءمنو دع مهلعل هلوقأ]|

 ١١ تلاه لال د مسالا ىلاهت هللا ةسمأ | دحو ىلا اودتيبأ (ىناشلاو) داليلاىلا اودع (لوإلا)نالوق 1

 ْ مةيقتدق هيلع مالكلاو اد>هالا نيذاكملا عسب نم دارأ ىلاعت هنأ ىلع ل دليلا اذ_دوتلزتعملا | ٠

 ٍِ موه ةم ىف ناكرتشي ىلاعت هللا ةسئادحو ىلا * اد_ةهالاو دال لاىلاع ءادتهالاناودوثلاث لوق هيفو |

 مزايالو نب سهالل ةلو اندم ديالا نوكتذشنمحو كرتشملا كلذ ىلع ظفالا لمصف ءادتهالا ل صا وهو دسحاو
 أ ءامسلا اناه-وىلاعت هلوق ) سماسللاعونلا) اعم هموهفم ىف المعسل رتشملا ظفالا نو تح هنم

 || ضراللا_مالافقس ءامسلاىعم ( ىلوالا هلم ا ) لئاسم هنو نوضر عمان انآ نءمهواظوفءافقس
 || عوقولا نم ظوة هنا .(امهدحأ) نالوق ظوفحلاو (ةداشلاةلثسملا) تيبللفتبا اك

 || ضرالا يلع عقت ناءامسلا كو ه ارتكيس ف وةئاراس لعام الا نيذللا طوقسلاو ١

 |١ نأ ضرالاوّتا وعسل لسع هلت اّنا ىلإ عت لاهو هيمي ضرالاوءامسلا موقت نأ هتانآنءولاقو هنذانالا ْ

 || لحسم نماه انانذحو ىلاعت لاو نيطامسثل ا نماطوفحم (ىناثاا) ام-هظةحهدؤيالو لاقوالوزت
 | طوفحمهنا (قاشلاو) نيطامسشلان نرمدكت الملا ظ وفم هنا (امهدحأ ) نالوق انهه مث يجر ناطش

 و هناحضس هنال امظعةمعنلا هده ديزيامم سلع الا ل َنالىوقأ لالا لوةلاونيط اسم 1 نم مولا

 قارتسا نم ءاعسلا ىل_عفانضال هنالىفاشلا ل وذلا فالذي نيةلكملا ىلعهط وشنو لفض لفكلاك |

 جاهئافا باقل راهب هانعسدرشر مبا مانام ممر فا منار (ةئلاشلا هلكملا) نيلسا عم ش ١

 ضءباهضعي ت الاصتاوا_مراغمواهءلاطمو است اكرح تاهو اسم كح ةمةكوابت اكرح قرععلاو ةلدالا| ْ 1

 | هلّبسلا) ةرهابلاةردقل او دغلابلا ةمك-للا ىلعلادلا بسلا بدرتلاوميوقلا ب اسما ىلءاهتالاصفناو
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 ْ] اع !نواحأيالا دج رسه ان مو هاوقكنيق راما كسرة. ال فلا لاق تر قاوذات<

 أراا فنورمسفملا فادخا (ةساشبا هلكسملا) قارداو لك همن هام كلذكدس+ دجاو لك ّنال

 أ | نع ةمركع نادرو 00 ل ا 9 وقأ ىف قنفلاو قنرلا ن 35

 ظ 1 ا قلخ ىلع مّدقم ضرالا ناش نابجو لوذلا اذهو ضرالا

 ار قاخ مم ندةدتلام ضرالاو تاووسلا هنا قا بعكسص لاق بواد ءازسالا دع ءاو ىهثدح

 ظ ١ تامين ةفتن م تاوعسلا تناك لان ادهاجمو اص نأ ل وةوهو (اهئاثو) مامهتةفةامهطسول
 ْ || اناني رسمنا راك أو نسشاو ضاع !لوثوخو (اهئلاثو) نوضرالا كل د تحصو تاوعم

 ا 1 .«تهلوق هرطنورحشلاو تاينلان ضال اورطملان“ سلا هقاق دفن ةنالصلاوءا اوةسالاباةةراتاكضرالاو

 ا و كلذدعب هوتي هوجولارئاس ىلء هجولا اذهاو جرو عد ىلا ا

 انك ذأم دارملا ناك اذاالا كا ذكصص نوكيالو متقناسب قاعتءاملافالا قل ال كلذو ”ىحئش لكءاملان
 غا اناق انندلاءام“ىهر ةدحاو»ام«نملبتاومسلا نم لزننالر اواو حلا دهن

 1 وأتلا اذه ىلعنالعاوراشعا هم ريو قال ابوث لاقي امءاه»اهن.ةعطق لكّرال عجبا ظفا هيلع قلطأ
 راهظالا وداحالاقفلاددارب رنأزو< "ىاهفصالا لم ىلأ ل اوق (اهع؛ارو) رافال ىلع بو ةرلالحز وح

 دارصالا 0-2 رطف ىذإا ضرالاوتا وعسلا بر مكير لب لاق هَوتكو ضر الاوتا ومس ارطاف هلوةك
 زم تاوذهسف سلف ض<# ىننمدعلا نأ هق.ةدتو لوخأ ق درا اهقلب دامه الا لبق لاسأسا نعو تقلا ظفلد

 ١ مظعب زيي نؤكتلاو دوجول ا دنعن قئاقلاتدبو اذاف هناشتم ل هتمدداو ىعأ هناك لة ايتمناسغاو
 دو ودجولا نعت مدعلا نءازاكت قترلا له نس سدح قد رطلا اذ مف ضاعن نءاهضعن لصفر ضن نع

 ءرالاو تاوعتلا تناكو راهنلا هنم مسن لالا عاةياو ىلا عت هلو راهنلا ىلع قب اسىل.ال انا (اهسماخو)

 رهاطلا اِئَق رهاطلاب 34 قبل ليواقالا ىأف لمق نافرصبملاراهنلاراوظان ىلاغتهقا ام-ىةةةفالوأ ةاطم

 .دهوالا كلذك امهنوك زووعالو اشتر تكميل ىهام ىلع ضرالاو هل ء ىهام ىلءعءا ملا نا سمعي

 ةدرطلا اذهب و ةمزالم اوه نوكم نأ بحق ةرلاف ةقراشا اوه ىذا ناك ا اف قفل ادضقترلاو نادو>وم

 ]كناوهوىناشااهحولا هولّدو وح و لأ لوالا هجولاريسصدو احوج م سمادللا وعبارلا هجولاراص

 رع نمنييلصاناك امن اوهو ثااشلا هواي و اهيسام متم و لكلءح نابامهةافف اقترناك أمهم دحاو

 .ذهةلالد (ةسدالا لكس !) شضرالا ىلءتامئل ارهظيوءامسلا نمرطلا لزنمل امهم حرفوروطن

 ٠ ةاصسدنابرقالاو كلذ لثم ىلعردةبالادح نال ةرهاظ هتن'ا دحو ىلعو عناصلات اا ىلءهو>ولا

 (, دايعلاعفانم نم همفامل اقف امهلعجاهلهأ ضرالا هنا نكسأ لم ةكمالملل ةءلصملا نم همفاملا.ةتراموةلخا

 1 ةلمسملا)لثاسم هيفو نومي الفا ”ىحء وذ لكءاملا نمانل حو ىلاعت هلوق (لث الدلا نم فاشلاعونلا)

 ًادحاو ىلا ىدعت ناف نننثاو ادح او ىلا ىدعتي ناام اولذعال انلعجو هلوق ف اسكلا بح اص لاه ٠ *(لوالا

 | تا طرما “ام !نسءانتلخ امناوأءامنمةياد لك اي هلاو هلوةكن اومح لك ءاملا نم ان ةلْ ىعملاف
 | بدسلا :” رش لكأنريص عملاق نثا ىلا ىدعت ناو لع نمنانالا قلُح هلوةكه نه هريص هلقو هل هيج هيلا

 1 لوءفةملاوهو ام ئرقو ىمددلاالو د نمانا ام مالا بلع هلوق ىف نموت هذه نمو هنم هل ديال املا نم

 ءانقلش نافاو لاه دقو ناومح لكءاملا نءانةلخو لاه ف.كلوقي نأ ل ئاغل (ةيناشلا ل ثسملا) ىناشلا
 | هيلع ىسع قح ىف ىلاعت ل اهوروذلا نم كن الملا قا ىلاعت هللا َنارامالا ىف ءاسو م وعسل ارا نم لسق نم

 ]با رت نم هقلخ مدكى ح ىف لاهو ىف ذاباربط نوكض اهرف ئغنتف ىنذانرباملا ةديهكنيطلا نم قلختذاو مالسلا

 1 اسوا دهاشم نوكي نأو دال لملدلا ناف ةمئاهةصصخما ةِر ةلانأ ال |ام اع ناك و طمللا(باولاو)

 ا نال مال امهيلع ىسدع ةصقو مدآو ناو دك الملا هنعحرذت قيرطلا|ذ ممودوعّتلا ىلا برقأ نوكمل
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 اا وب سوو اقل. .م ناك ل 0 || تاكو ةملاتت تاد وعن ا ةئلا|||

 امأوتءامو عفاسلا تك امام ذهنم دكر عرتم آنك ركل فلم« نكي ولامماسي رقض رعد ناكو

 نم لل_يلقلا ىلعالا فقتاللوةعلاف هلهجاو طيرغتلاو طارفالا فرط نعانونم قييشيحي هريثأت كا ديم ||| 0 ةهرب ةهدح لك ف قر ةعاناارادتعاكرنأ ةينح ىلا لت .مة3مةهج فذكر ما طف ليمالانه ناكاذا 5

 هنا (ةيئاشلا هلكسأا) ةيهانتملاريغلاةردقلاو ةغلاسلا ةمكتل ارب دملا قلاسلناناصسسف تايتولذلارا رسا ||| ١
 عملا عمت شا موكاارمسقلاو سعشلا عم مالكل ا ىف ل ديوال نوه سد كلذ ىف لكو ل زوالا ٠

 لعاهتتاواييلاريمثلا اذه دوءلةنوك ذماهن ك الأ ةرو كحذ نكمل ناو مولا ترادف لكلا
 كافلامهضءد لاقف همفءالقعاا فاتشاو كل الفا هعوورلا داو لكب رعلا الكيف كلفلا )

 انماعم ةوعل رديءانساو م لبنورثك الا لاهو كامل! لوةوهو مولا هذهر ادموهامناو

 سءشلا رحت فوغكم حوم كا هلا ممضعي لاسقف همة .كسص ياو فاتن ا منار ةلارهاظ ىلاب

 نوال الا نا مح اوركا اوكلا هبف ىرحت عوج ءام ىلكلا لاو هسف موخلاور .٠

 امو ةةسالةلاروهج لاهو عبانس ىرملا ىف هيدي ى ذلاسرفلا ف لاقي هنافل_نالاثلقءاملاوي .

 ىلس مالكلاااماق لوبذااووْعْلاو مامئدلالاو قرغلا هلباهريسغةفيفشالو 0 الة بلص مارح امنا ةممها |[ 0

 ةلكسملا)رب ريطاالاتا وعملات اص ةفرعم ىلا ىلدسال هنا وااو هن هع ةقئاللا بدكم !!قفروك ذم وهف ةقسالفلا |
 اك اسكلذاانوكي نأاما هناف ةثالثاههف ةةكما ا ءوجولاو بك اوكلاتاكرت يف ساينلا اتم (ةعبارلا ||| ٠

 هفلّركت بكاوكل واكرر متم كلذ !نوكم نأ اماو دك ارلاءاملا يف كعسل ا دكر كهرب تكاوكلاو

 ةفلاخوؤطلاوةعرسا ىف كل هل دكر يو امير عاما هتهطساقفاو نست ةهطاشلا خم امااضيأ

 قر بجو هلال لطان هنا ةفسالغلا تااسةف لوتالا ىأ رلاام أ ام اسر || اراك وتم كالا نوكم نأ اما و

 بجوداضي اذلا ذف كفل كرا ةفلا ع تضر ةناتكاوكلا كر هن نانا ىأرامأر لاول 1
 ١ 0 و قارذعالامزلؤاعملاو ةع رسلافاهاةفااخم تناكناف كلما ةههس ىلا ابك تل 0 ا

 هتكرح قرت كالذلا كرش سس ضرءلانْلَر هت بك اوكلاّنال مزال اضدأ قرات افؤاعبلاو ةعرسلاو 0 |
 هسفافتاو إلا فازو تيكوكلاو وكي نأوهو ثلاثلا مسقلاالا قي ف قرانام زايفةدئاز ةسئاذلا 0

 لعق نا عانتما ىلعمالكلااذهرا دمنا لعاو كا غلا ةكرح ببسي بكو كعصللا لَرتبف رن كإفلاو ٍ ا

 اظفل هلع لدي ىذأاو تاثكملا لكىلعر داهت ىلاعت هللاو ةنكم ة ةثالثلاماسقالاّن اى كلا ىلد لطابوهو كالفالا 1

 (ةسماسلا هلم ملا)ءامملا ىف دكوسلا يسن مك اههفةير احن وكتبك اوكلا اودفقاو الفال نوكتت أن آرقل |

 ةهلئسملا) لءأهقاونو مسي كاف ىف مهاكى أ ها فاضا ا نعضوع هبفني ونت | لكف اشكلا بحاص لاق
 نونلاوواولاب عهباو لانو هلوقب ةقطانءامسأ بك اوكلانوك ىلعانيسنب ىلءونأ حا( ةسداسلا |
 «الةعاربمضلاواو لعحا ا ناولاو نيدح ا كديينأر رمَعلاو سعشلاو ىلاهتهلوةيو ءالمعلل الان وكنال

 نم لاما ىلءسصنلا تلق اهلحمام لها تلق ناف فاثكلا باص لاه ةحاي ماا وهو مهلعفي فصول
 مهعرمج لق فيك ةدح ىلع كاني رهلا نم داو لكنا تاق ناف اهفانئثتسآلاهل لحمالوأرمقلاو سضقشلا
 انلسحامو) ىلاعت هلوق مهئمدحاو لك ىأاشمسم هداقو 'هل-ريمال أم هأ بك هلوةك اذه تاق كلذ ىف نوه د ْ

 نوءحرئانمااو ةنتفريطناورمشلاب مول لو توما ةَعاذ رسفن لكن ودلال امهف تءنافأ دانك. هه نءرعشعل

 | (نورذاك م * نوسرل رك ذي مهو مكه رك ذن ىذلا اد أ اورهالا كنود نا اورفك يذلا كل 6

 نءءاشالا كلت تناكو مقا | لهغلا ىفا.هانح رمش َىتااةتسأا ءاشالا»ل دّتسا|سأ ىلاعتو هناصسفلالعا
 | تةاخ نما ىقدوأ مودتو ىن.لال كلذ اهاعجاسدإ ههنا ىلع هيهيئانعةعأ 5 هب وددلامعتاالوصأ |||

 تح 2

 4 ار 1



00 1 

1 
0-9 

0 
 6«ء+ ١

 أ 6

 عفانمانمءاعسلا نم ميل دربال نونطفثم مهىأ سنملا دارملاو ديحوتلا ىلسعاهتي ؟نعئئرق ( ةعبارلا
 دومجو ىلع ةني.ةبآامثوكن ع معو اهراطمابرضرالا ةا.سوابك اوكب“ا دتهالاواهرمتي :ءاضتسالاكةيويذلا
 رمةلاوسءعئلاوراسهنااو لمللا قاخ ىذا اوهو ىلا عت هلوق (سدا سلا عونلا]نوضطرعمهّتسا دوو قااسال ا
 كل:لصف نوط رعم اهتانآن ع مهو لاه ا هن اس هنأ لعا ( ىلوال "هلم لا ) لت اسم ه«بفو نو سن كلذ ىف لك

 | .رهظيوراهنلاو لمالا امهر وظملرمقلاو سمشلا ىناذ لو ضرالاوءاعسلا قاشول ىلاعت هنالاه»تان'الا

 اهكآلفاىفامتاكرح بسب كلذ نوكي امنا لد هدابع ىلع ىلاعت ها عن ىلءاكست مل دريل اورلسا بقا«تب عفانملا نم

 | ةكرح اهنك هلت تاكرح بك اوكلل نأ داصر الا, تدن' دق لوة:نأأ هريرة و نو سد نإ ىف لكل اه اذهل |
 8 اأو هفسالفلارو هلق مث ةيمو.لا سوشلا دكرح ىهو رغما ىلا قرمشأ ا نمةذسآاهرممأب اهامثت

 || ةثلاثلا ىف ةمفخ ةرامسلا ةعمسلا ىف ةرهاط ىهو اولاف قرمشملا ىلا برغم لا نمىرشأ هكرسانههو ةئثمهل! |
 ظ |[ :افدكرحءاطنأ وهام نراها ذاةدكرح عرسسأ اهتم ناك الك ةرام_سلا بك اوكملا ند وانان هملعا ل

 ا ةمحاننمنيمونوأ مو عامجالا د عبر علي هنافاًدج رهاظرمتلا ىفاذهو قرشمل اون همَدَعَب كلذد هب

 || بكوكل كور مثلا فصن نم بررق ىلع اهلب استي نأ ىلا اهتم ا دعب هلا لك د ادزي مث سعشلا نم دعب ىلع برذملا

 || كلت ف كنتو قرشلا هفرطب هرتس ةكردا اذا مث هنمادرق هلل لكدا دز, حيوربأ اًرمث ىف هّمئقد رط ىلع هنم امة مش ناك |
 اندجو كاذكو قرشا ىلا برغم ا نمةكرس ةراسلا بكا وكلا هذهل نأ انفوعف ىرغلا هفرطب هنعبكاوكلا |

 اذه قرشا ىلا برغم ا نم دكر اها نأ انةرعق جبوريلا ىلا ول ىلع ةئمامب ةكرح ةستباشلا بك اوكسسعا
 | ||| برغل !نماهت ادي دكرشم تناكسحولالثم سعثل نال لاحم كلذن ا انلقو همفمهانفلا نو هولاقام

 | || مرا نوكعزل قرسشملا ىلا برغملا نم ة.مونلا ةكرملا بيسي ةكرتم ابن اكشالو ةئيطب ةكرح قرمشملا ىلا
 1 لوص> يضتقن ةهلا ىلا كرس اّنال لاحم كلذو ةدح او ةعفد نتفاتحم نت يسىلا ندكوساكر تداولا

 | ددحاو ةعئددل دله زيةهج ىلا ةدحاو ةعذدد حاولا سسللا لَرع ولة املا لةدنملا ةهلساىف لّودتملا

 | ىلا ا هتكرح علة لن قرمشلا بناس ىلا اتكرح لاح سعشلا لاقي نأز وحال ل لدةناف لا. وهو نيناكمىف

 اهلءنوكتىتلاهلغلاو بنا ىلا حرلا كر سة هوةرك ذا فاضبأو سكتسولايو ىرغلا بنامملا
 [نع ةنوسم كالفالا تاكرحّالمك-لوصا ىلع يق الذ لوالاامأ انلق بناملا كلذ فالخىلا لرعتت
 ظ هءاوذحا ىذااامأ ناضراعتيالف عطاه ناهربهان ركذامو لمحت لا.ثموهنىناشا اامأو دنع عاطقنالا

 |عيجن الاقي نأ زوال ل لاقي هناف فرع ضوهن قرشا | ىلا برغملا نمةكصرح بك اوكسا| نأ ىلع
 | كلذ بيس ضءب نع اهضعب فلق ضعبل ا نم أط:أ اهضعب نال برغملا ىلا قرمشملا نم دكرحتم بك اوكلإ

 لوأ ىلا لوتالا موملا لوثأ نمهن رادتسا مظعالا كافل الثم ةهاما كة فالخ ىلا رت امن ناهض فاختلا
 | ةمانةرودىناثلاموءلا لوأ ىلا لالا م وسلالو أ نم هنرادتسا تباوثلا كالذو ةمان' ةرو دىناشلا مويلا
 ||| هلال كلذ لب كلذكنوكءآلو ةّث اثرا دةمىرخت الا هه ا نمره تباوذلا كلذ نانا ةمئان' راد الا
 "|| ةعرسلاهف اهلي ْمةصودلا د كرما اهعرسأو ةس.قرمش تاهل عسممفريدقَملا اذه ىلعو ةيانار ادفع فا
 ||| عمءانلق ىذلا اذهوكرح كالفالا أس او هفرمشلا كلذ ىلا ىهتش نال اذكعو لحزاهيلي مثتباوثل إذ ا

 كم فلا ةكردل اةءامن وكترب دة ااذه ىلعنافدو-ولا بنت رتىلابرقاو«ةروك دملا ناهربلا هلد_عشرام
 برقأ ناك ام لكنا ْمضرال اوهودعبلاةءاغ فوه ىذلا مرا نوكسلا هب انو مظعالا كل ةلاودو طمخخملا

 امأواهااواطا ىف الفالا تاكرس ىف هلوقن اما ذهف اطبأ ناكد عبأ هنم ناك امو: دكر عرممأ ناك ططمخنا كلة ىلا

 نكي لول لوةنفاذهتيئاذابونملاو لامثلا ىلا اهلورم فاالتخا بسب كلذو ةرهاظن اهضورع ىف ناكر ح
 عفان نع واخت بناولارئاس ناك ةدحاو ةعقساصو هل ريثأتل اناكسا للا ىفةكرح بكاوكلا
 ةراح تناك ناف ةدسحاو ةيفركل انه ةّوقلا تناكو لا والا هناشتم هنم برةي ىذلا ناكو هسنمهلصاسحلا
 اطخو ةيفبكى عبك اوك اًرما ىذاسحلا عضوا نوكمق :هل4باوةيراثلا ىلا اهلك اهتلاحاف تابوط رلا تنفأ

 مه د

 )ا

 الام



 قيملاو كاكلاز نآ ارا ن رلارك . ذيدارين أل مت< ونو رعشبال ثدح نم دوعن م#ملع م ذلاو بمللا 1
 انيار د مادعمل هاما ةمئاسثلاو لعفلا كل ذ نولعقيا اوناكنيذلا مولا ىلا راش ىلوالاّنا مهتداعا /

 نولوعتستالذقانآمكي راسل ع نم نان الا ىلْش ) ىلاعت هلوقمهاعذلاىظعتو ا دمك ًاتاهت داعا ىف ن 07
 نعءالو رانلا مههوحو نع نوفكدال نيح اورفكنيذلا لد : تامل ةمامعر» ٠ ن0 تواوتو ١

 لسرب ىزهتسادقاو نورظن -. م*الواه در نوعمطتس الف مهتهشق ةنغبم مم: أن لد نو رص مهالو ,هرو عل ١

 لاسم همن لع نمناسنالا را ىلا عت هلوقامأ (نؤزهتسي هباونك ام مهنماورطمنيذلاب قاف كار ق نم ١

 نيعم سمس هنا (ىناثلاو) ع ونلاهلا (امهدحأ) نالوقناسنالانمدارملايف ((
 نولوةءووارقالا وملعلا ىلا شيلملا هتئانآ وىلا ءتهاب ادع نواهتسي اونك مما هرب رقت ( ش

 هن كم_هرحزو مهام م”لدعلا طارفا ىلع ناسنالا مذال وأ مدع كاذ نعمه رحزداراف دعر

 بال مالكلا ةم نغم لبق ناف مك.ةيصسو مكعبط وهو اذ ىل_عنولوبج مكلاف اولءعت ست نأ ما م

 | هده ىلعبت رمق هنفارو ذعم هوك بسام .لدعلا نم اهوا ناسنالا نوكو مالكلا ةبسائنم 3

 هلاهسدن اكف لك !هتفلاخم ىلعةردقلا تناك دْسأ ناك انكقئاعلا نالانلقنولدعتستالف لو ةمدَم
 | صخش دارملاّناوهو (فاشلالوقلاامأ) اهبف بوغرمه ةءلاع قب رشها لادعتسالا ل رتث  ىلعاذ ب« ٍ
 أ هم ركعوريبج ني دعسو دها2 لوةوهو مالسلا هيلع مدآدار اانا (امهدحأ) ناهجو هدا ذهفنيعم 0

 مداهللاو ةلخ لاه دهان نع ميلس لأن ب ثملو حبب رجْنباىورو ”لاصضلاو لئاقمو ىلكسلاوىدسلاو

 قل لدعتسسا برا. لاق هلفسأ غلب لو هسأرحورلا لخ دا ةعبببارابخرخ آن مئش لكدسعب مالسلا هبلع
 لخدفحو رلا هبف سفن ىدسلا ن نءو لع نمناسنالا قا ىلا هتدلوة كلذ ؤ تدل لاه سعشلا بورغلبق

 همةعفف حورلا لد الفكي ركل ري ههقنا لاقف كلذ لاقف هت دسلا لقدكالملا 4 تلاقذ سطع هسأرف ْ

 راممىلاهياجرحو را غل ةنالقب وف ماعطلا ىمهتسشا هفوج ىفحورلال_تداملو ة-ت:ةارامتىلاران | ٠
 ءاطعة باور نام هنءهتتا ىطر ساب عني الاف (امهينانأو ) :لسهتلا هدالوأثروأ ىذلاوهاذهو ةنملا ١

 مد رغلانالىلو أل وتالا ل وَملاّنال_ءاووه ناسنالابدارااو ثراسلسا نب رضنلاىف هناالامذ_ه تلزن |

 | ىرح أ نم نيرمسفا نم (ةسناشلا هلّكسملا)ع ونلا ىلع اسنالا اضذل انلجحا ذاالا ل سال كل ذو م ولا |

 : ناوهو نيةةحملالوق (اهدحأ ) لاوقأ اهب مهلف نولوالا امأ اهلق نم مهئمو اهرهاط ىلع ن الاءذه ٍإ

 [ | برعلاو لءّدشترانوه”ىذلا لجرلل ل_.ةاك ةغا املا ىلع كا ذوالوع قلخ ىأ لع نمناسنالا قلل ل
 رعاشلا لاهرانداو لابقاالا وهامو مونو لك الا تنأ امل وهذ هسسرثك اع ءرملا تست دق

 رابداو لامق | ىب هاعاق يع تافغاذا يد ترك ذاذااما :

 هيلع اهن أش نم ىأ لع نمنابسنالا نا درمملا لاهالو ع ناسنالان اكوىلاعت هلوشب دك انتحل اذهوالا

 اودشن ًاوريج ةغلب نيطلا لدتن ادسعوبأ لاق (اهيناو) ءافعض ىأ فض نم مكشاخ هلوقك

 نك ةلوةوهوىعالا ن مل .دكلل ن نماكأ ل ن نم ف الا لا (اهثلاد) « لدعلاو ءاملانمب تدي لفل او

 ْ هلودكناسالا نم لعل قل ىئدملااولاةفاهوملق يذل امن بيس أ نعانعس ل 2. (اهعبارو)

 || لاوقالادعبأو باوصلا ىلا برقأ لوالا لوةلاو مهلعراذلا ضرعت ىأراذلا ىلعاو رفك نيذلا لص رعد مولو

 بول ةم هنا ىلع لمع نأ ن نم ىلو أو هذ هدترت لءودو عيد ىن«م ىلع مالكلا لج نكما اذا هنال باكل أذ هاا

 | ىف ءار# ىرح امىلا مظنل اريمغت ىفةدئافل فز احمل نمهوجو همفناسنالا نم للعلا تقل هلوقنافاشأو || |

 "لقا اذه سو كما هنو لعدم وامعتساموقلا لوين لئاقل(ةثلاثلاةهلعسملا) احلا |
 مالا لاوعتسا يىلعر 1١ مذاذا هنالءذلا ىف لخدأ هحولا اذه ىلء مهلا عسا اناق ةشمقحلا ىلعالوعتسم
 ' باّهع نم مهدعولاع مهلاهعتسا ناف اضيأو ىلوأ ناك هلامولعم نوكمألام لا دعتسا ىلع مدين أبف مولعملا

 : ا .ةل النشر اكاف كل ذ,نوملاع مهو توملالاهفنتسا نمضساسندلا الهو اة" الا



 وبس هت هوس -

 .امتاف دوال نار اد ىهىتلا ةرختتالا ىلا مب ل صو ىكلو ناضتءالاو : الس الل ىلاعتو هناصس ايةلمس لب هلاست دما
 | نولوقي اوناك سانا لتاقم لاه (اهدحأ) .هجو أ هثالث هيغف دلتا كلبق نرشل الس انو كابن ةرث
 ا ةووتوتمشسبن تومسةنانوردشياواك (اهناثد) هب , الاءذه تازغق توعال 0 ل ادجذا :

 ل ةض الامم مالو تنأالف ارمثراسندلا ىف دلخح ال نأ ىلاعت هلا ىننق ىأ اذهب ةناممشلا «#ع ىلاعت هقفا ىنف ىف

 ا لئاقنالوقهانعمىنوال» ءالؤه قسأ تنأ تمناف توما

 ا انمقل6نوتماشلا قل اوةضأاش نيةماشلل لف

 ريت تامولذا تومال هناردغمر دقب نأْزاج ءايبنالاا ماش مالسلا « لع هنارهظامل هنا لمسح (اهثلاثو)

 ' ةقث اذ سفن لك ىلاعت هلوقام توما ىف مالا مهيلع* امدنال ا نم ريغ لاكسهلاحّنا ىلع ىلا-عت هنا هبنُ هعنرش
 ش الو ىنو املج ةوقل قت ان نا صو خم مودل اذه (لوالا) ثاحي | همفن توما

 ا أقف ةح صولا ماعلاو توالى ٍهوسوفةناهأث اداجلا اذكو هلعزو عال توملا نا عم تيس قام

 ةقرافملالوّم_لاو 7 , رمشدلا ح اورالاناىف ةغسالملا لوق لط-_ كاذو ها خالاتعا دفا الوحل

 0 نم سبل توا نال ره اظ ىلع رجانكمال انههقوذلا (ىناشلاو) توغال ةكتشلتلا سوغنلاوأ

 / دارلاق تثوملاامأو كاردالا لصأ نع ازا هاعجزوصف صاخ “ار دا قوذلا لي قاد يَ موهطملا سنس

 رمدسنهدوجو لاحو هك اردا عندي دوجولا ىف هلوخ دل بق توملا نال ةمظعلا مال الا نتض/ امن ايهم

 ْ لانمال لاصفنالاربدقتىفتوملا ةقداذىف ةفاضالا (ثاانلاو) أم 1 ٌكرديالتملاوانممصخشلا :

 | 2ك | نوعجرتاذنلاو ةئتفريف تاو ”رشلاب كوامنو ىلا عت هلوقامأ ةبعكلا غلانايدهو دمصلا ىلترعغ وةك لشتسم ١
 | لدتوفياكتلا لوصح ىلعالادةن الاه فيلكتلا عمالا نق لا ٍ

 0 نيب هال البدن وعص همف ناكنا 10 ىلع فاك ايرصمشي ل ىلا عتو هناصس هنا ىلع ؛
 ظ |! ثءاعمام (ىاثلاو) تادارملان منكقلاورو رسلااو ةذللاو ةصصلا نماسندلا معن وهواريش ءام-ام

 د فيلكتلا عم دبعلا نا ىلا عن نيبق نيهلكملانتل ازانلادءادشلا ع رمل نمد و.ندلاراضملا رهو'

 ا ةيناثلاةلئسملا ) مزلبامب ماها ذا هباوث مع 5 ندملا ىفريسصي و مثحلا ىلع ركل كي كل يتلا انيتاهنيددرتي |
 | لثسملا) راشخالا ةروصىف هنال مهدوجو لبق نيلاعلا لامع منوكسامبلاعوهو ال |كاذ ىهساممنا

 | تمتحا (ةعبارلا هلدسملا) هظفلربغنم مواتل دك ٌؤمردصم ةئتق فاثكلا ناضلاق (ةثلاثلا

 'ازاروك ذمهنا (باوجاو)همفنوكلا,قوبسم عضوم ىلا عوجرلا نافنوعجرئانبلاو هلوقب ةيضانتلا ا

 ْ كل ذب نييف هنازاجمو هنيسا تو همكح ىلا نوعجري مهنا نوعجرئاذبلاو هفوق نمدارملا (ةماشلاةلثسلا)

 0 اى ةو.م عضوم ىلاع وجرلان ا اولاهو ةي.ال اءذهي ةيضعاشتلا تادتساو داعم او ثعبلا ىننيف مهلوق نالاع ؛
 3 هللاىلاانعوجرف ماسجأ انانةعسحملا كادتساوملاعلا اذه»ىفاناوخ دلل .ةنيدوجوم اكد قو هذ نوكلاب

 1  نيذلا'لاراذاو ىلاعت هل وقامأ ةريثك 1 اا ا ترا اعد اس قا نركا ىذتشي ىلاعت

 1 هيلع هللا ىلص <ىنلاهب رم لهج ىلأ ىف دن , ال اءده تارت لئاقمو ىدسا!لاه اوزهال كيو دي تنااورك

 نامفس وأ لاَةف فانمددع ىبىناذهن امغسىال ل هج وأ لا-ةفلهج ىأ عمن ابفسول وأناكصو سو
 ىبّتتالارأاملهج ىلاللاقفامهاوقٍلسو هيلع دق ىلَس "ويلا عمسف فانم دمع قي ىفامب نوك نأركننامو
 مد ,”الا هذه تازنف ةدس تاقام تلق امغناف ناسفس اي ا'تنأ اما وذ ريغملانب دملؤلا كمعد لزنام كلب لزم ىتح

 ىلع لاما داذان هفال_ةعو ريذم نؤوكمرك ذلاو مكتمل 1 ذيئذلا اذهأ هلوقب كلذ ىلاعتلنا رسفأ

 ْ اودع ناكناو ءانثوهفاقب دصرت اذلا ناكناف كرك ذيانالف تدعم ل جرلل كلوقكدتب لو قلطأ امهدسأ

 ' ]| ا متداص مي وةدوبعماهنوكل ط_هناىئعملاو يهاربا لا ةي مهرك ذي ىتفانعمىلاعت وق هنمو مذوهذ

 عفاتالو ترمضتال ىلامهتهلآ مل منج رلارك ذيمهوىلاعت هلرقامأو

 دزهلا نوكمف كلل ذ نم مهقأ لعفالو نورفاكتسمملا ى- هلا قلاحللا معنملا د نم[ رلارك ذي مهنا عم ءولاب

 م يسلم ١
 بعلإ او

1 
" 
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 | اتتودنم مهعنق ةهل مهل أ ىلا عت هلوقام أ مهبلع ماعم الا ىفالو مهلظذس ىفاها ظحال ىتا !مانصالا ةداسع

 ريدقلاو نونة واكب ههل ملأ ىعي لص ممملانالعافذ ويدفع! ام مهالو مست ار مصنن وء.طتسال ا

 ريشا دعو مج يطئارصا نو عطتسيال اسقف فعضلابمهتهل افصو م مالكلا متومهه:ءاننودنم ةهل ؟مهلأ 1

 ريل !ةياج نم ىلوأس فنا اةباجسو تاق الا نعاهسسفن أةراسج ع.مامةستالةهل الاءدهنىافودمم ادم ١
 (كوالا) نالو نوبي ا:مم_هالو هلوق ىفوا هريغ هاج ىلءر دق: فيكف اهسفنة باج ىلعر دقت: لاذاف 5

!1 

 ١

 ١

 نا (ىاشلاو) ةبععلا نمال كلذ نويضتإانم مسهالوهلوةذ هتعنماذا لبرلا تصصأ ىنزاملا لام |

 رفاسملللاةيو هللا كرصنو هللا كبت لاقي ىسعملا ف ءاوسا واكو ةنوعملاوةريصنلا ىنعمانههةصعلا | ١
 عفد ىلع ار دات نوكسحي ال نم نا لصاسملاوتةناعاالو ةرمصف ىف انم مهالو ىهملافهنئا ظفح قو هللا ةبحص ىف | ٠

 هلوقب كلذ لكع م مهيلع هل طغت هناك سب متى ىلع ر دقي فدك ةناعالاب هللا نم ابوك نو :-الا
 قعب هلو لوادر ارتغالا الا ص ارعالا ىلع مهلوام قءيرمعلا و هاعلاط ىتدم_هءانآو ء

 قانانانو ربالفأ ىلادعت هل وقامأ كل ذياورتغاو انممعن عق وماواعحوان دهعا وسنف هل ذغلا ىف مهر

 ضرالا نام: ىفاشتر دقراث [باذعلا, نول لا هلناننوكرمثملاءالؤه ىرءالفأ ىءا فاه

 هيلع هللا ىلص دم كلم ىفابه ديرو ةكم لوح امثىرشلاودالبلا مفنو دجاولا دعب داولا ذخأت اهمئاود

 ةربع كا ذ ىف مهي ناك ام أ هل>أ كل الهاب لرش | نم صقنثو ابن دل اي نيعتم لا نيكسحرمشملاءاسؤر تيفو سو
 مف هندارا وهنا هأ نم عانممالا ىلع نوردةبالمملا اولعدو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرب او موه

 ريرقتلا دع ماهةةساوهو نم من و.لاغلا مهءالؤهفىأ نويلاغلا مهنأ لاق مت هتيلاغ ٠ ىلءنوردتيالو
 دعرلاةروسىفدن الا هذه ىف مالكححلا ىنمدتو نوبولغملام_هونويلاغلا نخ لب ىئسعملاوعيرقتلاو |
 ناداملا م ةباهصقنت مهتعهللا ىذر ”ىلكلاو لتاقمو سايعنب الاه (اه د-أ ) هوجو ناصقنا اريسغت فو ا

 ىرقلا بيرخت ةمركع لاه (اهثل اثو) اهتكربو اهاهأ ناصقن ديرب ىرخ أ ةياور ف سامع نب الاه (!هيناثد)
 لدعي الفولسو «اءهللا سها ل وسر نع ت”ناةياورلاذهوءاذعلا توع(اهعنارو) هاه تومدنعا ٠
 مهنع اهصق هناذل ديمي ىدلااون رودل اغل امهذأ لاه نإ دلف ةبلغااب ناعم ليوامالا نم ريظالافالا اواهتع 1

 نيبفءاهقفلاوءاعلا مف لخ دي ف.كف كمر افك ىف الا هذه تازن لاغشلا لاف مالسالادالب فاه ديزبو ١ ١١
 امنالق) ىلا«: وق هم هلهج نءاوضرعالاهيف مهلقء اول مءّتساول ىتلاربعلا نم كلذ لكس ناىلاعت |

 اك اناانلبو ا ّناوةما كدر بادع نم دسقن مسماسم ماو نورد. اماذا ءاعدلا مصلا عمئالو ىسولاب وذا 3

 اهباشتا لدرخ نم ةسمح لاق :ناكناو ًايسش سفن لظتالف ةماسقلا مومل طسقلانيزاوملاعضاوئيلاظ | ٠
 امنا لقهلو ةب هعدتأ مّدقتام ىلعاهيلع هسنتلا ىف غاامو ةلدال ا نارقل | ىفررك امل هناحص هنا لع( نيبساس ان ىتكو
 ١ ذاف كرا ذنا, ىف ىعأو هي مكمن أها لب ىلبق نم كلذ ن١ ونطتالذ مكبر مالكوه ىذلا نآرقلاءىأ ولان كرذنأ
 نماوعمس اع اوف ل ثيح نم مهلثمو دوعن مكملع لاول ةباجالاو ل ويقل امكتم عقب لفيف رىمزلاا تق

 مادقاىف هك ملا لب عاهسلا سدلر ا ذنالاب ضرخل اذ االصأ نو ءعسنال نيذلا مصلاد هملاولو هنرثك عم هر دنأ

 بحاص لاق ععس م هن اكحراص ضرغلا اذه لم < ل اذاف قلاب ةفرعمو مرح نعزر<#و بجاو ىل-ع
 نم مصلا عمسالوا هنن! لوسر عمسالوأ تنأ عمسنال ىأءابلاوءاتلايءاعدلا مصل عمسنالو ئرق فاشكلا |
 ماللا تلقنور د اما ذا لاق فكس ردن اءاعد نوععسيالاكرشنلا ءاعد عمستال مصلا تاقناف عمسأ

 عضوفنو ردم اماذاءاعدإ !نوءعد الو لصالاو سنعلاال دهءلا ةت::اكنيرذنما ءالوه ىلا ةراشا ملا

 ةءارذسا نم ةفصل ا هذه ىلع يهىأ اورذنأ اذا مهعامسا هّدسو مهعاصت ىلعةلال دالر مذملا عضوم رهاظلا

 اودهاشاذا ثم. اورعسي نأىلا ريغتدس ملاح نأ ىلاسعت ندب مث راذنالا تانآنع ماصتلا ىل_ءةراسملاو
 م-حاسم نئاو هوب دارملاو*اذهو نوف ال ند نوفرتءدو نور ذّتِعبو نوععتد هدمعف هياور ةنااميريسلا 1 ش

 للف ئث موسم نيلو ىدملاو ةئيللا جرلا نم مغنلا لصأو نيم اظا ان انليواين اوةمل كبر باذع نما
 7 ول يصححمم ييصحخسسج ع مسمع بو ل يووم سس مي نودي دس ملا

 الا ا

 واع رسوم مم وو مج
 د هيلين ل

 ع ار ١ ؟ م



 ه * م

 1 هلا كالهلا ىهاهنأ (اهدسأ) لاوقأ ىلءتانأ الايدا رااذآ وذات ا دقف نول تالف انآ ل “0 ©*©/

 8 4 (اهنانق) اهدق ويف ةلاحمال ىأتساهجا ىأنولدعتستالف لاه كلذاو ةرخآ الاف باذعل اوان دلاهف

 ا 8 ابرق لال و نعلاو ماسشلاب ةمسضاملانورقلاراب [ املا( اهثلان د) لوسرلا قد-هودم-ونلاةلدأ

 ١ دا |مومذملا لادعتتسالا وها ذه نا لءاف نبق داسص مم :كنادءولا اذه ّتءنولوةرو ىلاعت هلوقامأم اهنلا |
 ْ : | ىلاعتنيبف باذعلا مهءال ىهسم لجأ الواو باذعلا,كيواعتس وهلوةكو» ا اء[

 | 3 ' لاقل مق لوسر بلت: نءنزالا اد_ه عفر فرك دهناصس هنا مث مملذغو مياهذس لا ذنولوةب

 أن محاو رغك يذلا معي وللاقفديدشلا باقعلا نمءازوتسالا اذهب حاسلامنيبنان (لوالا) نيبو |

 فو ذو باو فاشكلا يحاص لاق نوريصتي م هالو مهروهاظن ءالورانلا مههوبو نءنو ةكيال ا

 | لش بعص تةووهوكاإلا ادذ_هىّتد مهلوقي هنعنولأ ب ىذلا تقولا نولعب 12 رسب ْ

 ىه رص ١ ارصاءاضدأ نو دع الو موهسفن أن عا وعفد ىلعنور دّقد الف فاح ن . ما نصرا ةبفوب ال ام. |

 لادهتسالاو ءازهتسسالاورفكلا ن 7 ةفمااك اونا املانءاحنا هللا ساب نمانرمعت 2 ىلاعت وقل |

 أ هل مو خب اًذهو هلع ل ديمدقتام نال ب اولا فذ ندحامناو مهلع هنود ىذلاوههيم-هاه حن كو

 1( هو>ولا ص>امناو لالا هن تريسات .ارقنأولو اورفكسنرذلا فود ذا ىرتولواوإط نيذلا ى رولو | ١
 |.هنا مث سفنلا نع ةرمضملا عفد ىف ام> < ذلمءةسرام : رثكلو اعقوم ماغعأ امهل باذعلا سءنال روهلملاو
 نيب ريغاها مهو ةنغب ةعاسل ا مهم: ان ؛ موا مولعمريغ هدم تقونانيب باذعلا | ذه دش نيباا ىلاعت

 0 اهتممهيتاباسع الوافر فل: .-نوءطن_سرال نيفقاو ني راح مهعدت ىأ مجتف نيد عت سماه صعالالو

 ا 11 كر تو نيفكم لسير لاستقدام او وذل واذا دوز مهالواقرسم :

 ظ بولا ركذ هناصيس هنا مىفالتلا ىلا برق أو ارذح ةشأ كلذ ناسقك عم مغ ران ال ةحلملا : نءهمفاما ةمامقلاو

 هياوناكاممهنمادرذمنيذلاب قاف لبق نه لسربئز مسمادقلو لاس هلوسر باق ن نءنزملا عفد ف فاشلا | ا

 اورضس نيذلاب طاسأو لنك قاف كل. موق از وتسا مدان كل .ق نم لسرب ئزتسادّشاو ىضعملاو نؤزهتسي

 هب هللا بص ىلا ةملتادهىفو لزو لاك هب قححو قاسو مهماز مسا هب وةءىأ نوزبت سب هناوناك ام مم :

 لينجرلا نمراهنناو لالا 5 واكب نم لق )ىلاعت هلوق « ممازهتسا لابو ءالؤ مب قدح كل ذكف ىناملاو - د

 لب ودعت انه يهالو مهسفن ريض نوع اس الا شو د نم م ععتع هها امها مآ نو ذرعم مهم ررك دنع ءمه

 ١ ةااهذا رطأ نم ام مدن ضرالا أنا أن ورب الفأر م لا م_ملع لاط يد مه١اباو ءالؤه انعدم

 هنمهةصوامرت اسرانتلام-ههوجو نءنوغكبال ةرخآ الا فرافكلانانيباملىلاعت هنا ٍلعا (نودلاغلا | '

 |ءالؤهالق هلوسرا لاف ةمالسلا فاو ةباسمل مهظفخي دمر ىلاعت هللا ناالولاضإ أ ايندلا ىفمسمنايهعمشأ | :
 || لص نا لجرالوقك اذهو رابتلاو لءدالا مك ؤاكي نم ه٠ .اعمهامم نورتغيو نوز مي نيذلا رافكسا ||

 أ هيفف نجرلا نم هلوقامأو طفاسملاائلاكلاو وع ص. كل له مل ّرخم نيآ ىلا هنمهل صاخنالو هندقىل ١

 | هازنا ىلمر دق امن ىأ نحرلا ن 5ك ؤاكب نم . (اهدحأ) هوجوءانعمف (ىلدالاةلمسملا) لئاسمأ
 3 ١ .[ هحابأ امرئاسو ىبسلاو لتقلا نم (اهئلان) ةرح الا ىف هنلا سأد ن «(اهناند) هنوقحتسن باذع نم مكب

 : ]| مهاتذح لاشفت الولوم_م اهلزن أورو ال اذه نع عفادالو مول ظفاحال هنا هناك ”نيبف مه روحوا هللا |

 || تح باوعلا انيقلترك ذاب نجلا م ءاانهه صتامغا (ةيناشلا ةلثسملا) ايندااءاو هتمالاو اوشاءاممل |

 ٍ؛ ١ مس اصخاسا مي كلاب لّرغام ا الانا لكل انها انى ااكرأ تنألتاعاالوقن | ١

 ٍ تافآنينقولا نمد او لكل نالراهلاو ل- ءاازك ذامغا (ةثلاشااةلكسملا) باوعلل امان رك ذل ركل |

 مسبهبررك ذ نع ع مه ىلد هلوقامأ كشر اهم ىف َحفرصت اذار اه: :اامو عادا ملل امم 5 _ظذح نرد ه ىءملاو هب صمد |

 1 يس مهن ةسأر لاو 00 الا تايلاستم قمم نوضرعم ١

 || اركرتيو ءاوسمسهلئلاكال هنااوفرعيلاهن.”و: ف نوامايالفنو ئرعمتآرقلا فئاطلو ةدقنااو ةلقعلا |
: / 

 كت <0
3 

 :ةدامع



 هم

 ًاضرأو لام ىلا عت هللا ىلع ماظلاف لاسم لاحم دانسمز لافته! لعنلاسل ا ةعاشاوأ لزجتا عئاتسمأ|
 نءاهلا هنوكنوكيذئنخ ةيولالا نع مبورخ مدل لظلا هنم مصواف ةسولالا نعح راش هيقسولالتلا ناف | 1

 ةلذرلتا نم مظعأ ةبلال قنا (ةسماخلا لثسا) هتمهلا فح دقي كلذو تاسجا ولان مالت ازإ '"املا| !١

 راشردلا كل د نم ةب1اريدتعت راش داك هل درا صرفت نأ هسق هج ولاا نلت لد رخنم ةبحلاة فيكذ |

 ١ ىنكو ىلا عت ةلوقامأ ىلع هلل ةادنع عْئاضريغاريبكوأ ناك اريغص لاسعالا نم أش نا ىف ةغلاسا ضر ْ

  5ا ةردقلا فوئهملع هيدي نأ ندع ال ثم ملعلا ىف ناك اذا بسام ناف ريذحتلا هنم ضرغعلا

 + هنأ ىلاعت هللا هجر ةقليبشلا نءىورو هنم فولنا3 شأ ىف نوكينأ لقاسعلابق منقل عنا

 ١ يقف ( نانا اور اردت نوم لادا الزج ادع اتت هكر

1 

 مالدلا هلع قبومسق يالا 0 ١

 هّنناةداع هده نان هعت ا ىولابمرذنأ امنا لوةي نأ سو هيلع هتنا ىلص هلوسر أل ىلاءتهنا لاصت' /

 دارملاى فا وفاتخاو نقتل ىرك ذوءانضو ناق رفلانوراقو ىمومانت ؟دقلولاقف هلمقءاسنال | ىف ف أ 4

 ءايض ناكو لطابلاو قل انين هب قرفي ناك ذااناق رفثاكف ةاروةااوه هنا(اهدحأ) لا اوةأ ىلء ناكر | | ا

 مد دارشا|ةفر عمو ىلاعت هللاةف رعم ىف ذاحتلا ليسو ىدهلا قرط ىلا هن دوب ه- وذو ةءاغا ناك اا أ : 1

 ءامضو هلوةقواولا ام فرسشل او مها هو مه, دف هملانوجات<امرك ذو ةغءو «ىأ ىركذ ناكد | ا :

 ةءارقلاامأو نافرفلا نم لاسوهوواو ريغب٠امضأرق هناا منع هللا ىضر ساس عنب نعّدم 1
 ءامسض هسفثىف هنا ىعملاو نيقمملل ى رك دوءامض هبات [وةاروتلا وهو ناكر فل امه اند 1 ىهشملا | 1

 ناقرغلا نم دارملاتا (ىناثلالوقلا ) دك رك دوءامض ظءاوملاو عثارشلان ”هفانجامهاذت ”"وأىرك ذو أ
 ىمومقوأ ىذاارصنلاوه نار فل اامبنعمتنا ىُح ذر سامع ننأ نع (اهدحأ)ه هوبوهذ تار وااسدل |

 تآردالا نم هريغو قالا نيب قرذ نحر دب مون يرعب نأف رهلا مولات دسءع ىلع امازنأامو هلوكمال_بلا هيلع

 رصلا قاف (اهئلانثف)ديز نب نع ةلطابلا نايدالا نعول! نيد هيقرذ ىذلا ناهربلا وه (اهيئانثو) تهلطابلا
 نيت ان ىركذلا صصخامنا ىلاهت هلا لعاو بعك نب د شلاق تامشأاع نع حرش !(اهعناول) ْلاَعصْلا :رع عا

 |١ نيذلا لش ناثكحا !بءاصلاةذ بغا انهمرنو شع نيذلا ىلا عت هل اوقامأ نيةدال ىذهدل رقفاملا
 بادعنوشخع (اهدحأ)' هوجو برغل يعم و هيلع عفرو أ حدملا ىلع بصاو أ ةيثصولا ىلع 28 ْ

 ْغ بمغلا ىف هلل ولعب دامعلاق ىلال دما ىبعهللأ م-مامياو هاو اونءنوهتنو مسهاوان نورت قمبر 1

 | ةرخالا نعتوئئاقمهو مهيردوشذي (اينانثو) اممعدقا ىضر سايءنبانعئث هنعبيغيال تلاد | ١
 ١ مهتشْخ نا ىءملاو برقالاوهادهو سان نءاواعاذا تاولخنا ىف مممرنو كم (اهتانو) اهماكحأو ]

 || راسو ةعاسلا باذيع نم م_هوالخا نود الما ىف هنورهظيام كلذ نأال م_مب ولقل مزال هللا باق ءنم
 لاف م ىلإ_عتدقنا ةمصعم نع قاغشال !كلذ بيس نولدعمةنوذشم لا قلاو باسللا نماس5 ىرعام

 هعف ائم ةرثكه دكربْكرايمركذ اذهو هلوق عموهو كملع لزنملا نآرقلا اذه كاذكسف نق رفلا هلع تاز اكو ْ:
 1 ىسومانيثادقفهيسقام بئانع ودل ازنا فراك ال هنا ىعملاف نور كسحنم 4 مناف اهلوقو همولع ةرازغو | ظ

 ْ هلدالا ىلع هلاخشاو ةعيدبلا ةغالبلاو بسلا مظنلا ىل_ءالاقثالر دعم نآز هلأ اذه مثةاروتلا نوراشو | :

 ْ مهعاربال ةمئاشلا ةصقلا « راكم م كك فركه عفاشمت ةراك ع مباكلا ١ اذهل عا رمشلا ناس وةيلقعلا | ْ

 . تما همت ”اللاه ذا نيملاع باكو ليكن دددكر هارل اننادقاز) ىلاعت هلوق ه*« مالسلا هيلع | ظ

 0 ظ ' || نيس« لالضف موابآو منأ مينكدقا لاق نيدباعاملانءانااندجو اولا نوذكسحا عامل من يتاالئاعلا |

 ا 2
! 



 ا

 ا | ٠
08 | 
 | 7 2و6 أ

١ ْ 

 ات اص لاق لطلاب م- 4سفنأ ىل عار مرتعاو لد ولاباو دال همس+ نود ءيذلا نم ةححتارلاك هللا باذع نع

 0 :للقلا ىنعم نم مغنلا ىفامو سملا ظفل تاغلابم ثالث ةميقثلاو سملا ف فاشكلا

 وكنا 5 ةرخ "113ج لزاباق عطل ىلاعتو اص نب ةرمأ ظفلو هذضر ةرطعب هعفنوربدسد ححروهو

 3 ' ١ لات هلاسنماو قعم اذ هوةرخ : الا فاواظإ نافاس دلا ىف مهسفنأ اولظ ناو مسهتالدعالا

 زاوملا كلن ايف هفالاج نوكي دقو اهقتسمنوكيدق نازي انا كاذب ىلاغت هل ااسهفصو طسقلا نير اوملا

 .( ىلوالاهلعسملا ١ لئاسمانههو أش سفن لطتالف أ وقبكاذدكأو طدقلاو لدعلاّدح ىلع يرد
 ” لذ نأ موقال كل اوةكوهواد-ومناكن او نيزاوملا ةمفص طسقلاءادذلا لاه اهراض>ا اهعضو

 |ةعاشلا مون لهال لبقو ةمامقلا مونى ءاّرفلا لاق ةماسقلمومل هلوقو طسقلا تاو ذنيزاوملا عضنو حاجزلا

 اورو لدعلا نب ,زاوملابدارملاو لثم اذه دهاج لاق (امهدحأ) نالوقنيزاوملا عضوىف (ةيناثلاهلملا)

 1و :ايب هتانسح تطاحأ نكلاسعالا ىف ممتن طسقلانزولاب ىدملاو املا وة داق نعلم
 اه دما انا[ هس زاوم تنح دن هتان هايس تطاجأ ن مو هن امس بهذ هنان_سح نا عب

 ُُظ : هتاصسدنا فاسلا متل وقوهو (ىناشلا) امهئعهننا ىضر س ابعنبان نءاذكهر برج نيا» اك هنانسح

 | مالا هيلع لربح ديبوهو ناسلون اتةك4 نازي هوه نسملا نعو لاسعال اان نزوتف ةقملا نب زاوملا

 نأر دقي ىذا نم ىهلا الاه ق ةافاالق هلع ىذغءارالق نازيملا هيربنا هير لأ س مالسا ! هيلعدو ادن !ىوربو

 زو ضمك لوقلا اذه ىلع م ةرقب ا م”المىدبعنع تيضراذ ا ىفادوا دالاس ف تانسح هتفك ” الع
 اود تانسللا ةفكى لج (ىناشلاو) لاعالا فئاكصنزو نأ (امهدحأ) ناي طلامعالا

 أ ىلا دو هناصس هنوكينيااعاونوكي نأ اما ةمامقلا لهأ لبق ناف ةلظمدوسرهاوح تائيسلا ةذكىفو ةقرمشم

 اانسملا وهبااغل|نأ ةفرعم ىف فاه مك د رت ناككلذاواعناف كلذا وا عيالوأ لالخ ريغ الداغ

 نا لاس ال تئامعلانزو ىف: ؟اذأ!لص#ت لاولعي ل ناو ةمرلا ةدئاف نازيملا عضو فنوك الف تاج وأ
 دئافلا نعلاخ نيريدقتتلا الكيل ءتازملا عضوا تينف ال فاو ألن نيتةيمعلاىدحا لعج هن احس
 42 ىفو دعلا نمىل ولا لاحر وه هففاضيأ ون ول اسي مهو لعفي اعل ببال ىلاعتدل اوقاناوق لعهباوجو

 انو لسمل ارمثن ةلزت كل ةنوكيو غلا م طءارخ - اللورورمسلا ماقعأ كلذ ىفنيلسقلا دح الن وكمف قن الزعا

 |... ايالدملا درع عدلا ابدهلج نا ةمقمق 7, قطان يزاواادوجو ىلعلبلدلا لوةنفاذه تنث اذا

 بلادنا سالاب ةريثكلا ثيداحالات ءاحدقو اسال ئاحريغ ةرورضريسغن مزاج ا ىلا ةققلان ١.ء طفلا

 ْ و ةمامقلا مون مهل م ,ةنالفىلاعت هلوق اهذقان.: 75 . الا هذه نا موق لاق (ةثلاش !١هلسملا) .بايلااذهىف

 مجوهو مهلا عانزو زول نم ةرثكل نيزاوملا عجاسمنا .(ةعبا رلاهلعسملا ) مهمظعيالو مهم ركيال الهنا باولو

 لاق ملافاهيانأ لدوش نمةبح لاقثمناكناو لمت ةوقامأ تانوزوملاىلا عسر نأز وو مدفن

 ناك ىعةبح لامك رق(ىلوالا "هلكسملا) لد ”اسم هرقو ئسم ةءاسا ىف دازبالو نست ن اسس | نم صل

 ى«ةتانتالا نم "لعافم ىشو !مياذدن ”؟امنم هبا ىضر سامع !ًأر قو ةرمسعو ذ ناكن اوىلاعت هلو ةكةم انا |

 اهبانتخ أف رح فو ٍباودلا نماهباندث أ دمج أر قو ءازملاب مهانأو لاسعالاب هو أ ممل ةافاكملاو ةازاحا
 : م شلل هباسأ ب تعمق مال تاالانظ لاق رمذت أيات 4 ةسملا)

 . لقالا ادهفباوش |١ ناز نيسينا مب قدسي ةعاطب ىأف باّمعل | نم“ رح هي ' ام ىكسا نم نا قابف-ا معز

 || ةعاطلا نمريسنلا نان حد ةىلاعت هلثاّنال هل وق لطس هن الاهدل هنا ملعا وناك اكرثك الا د سس 0 الان طبخت

 ||| الف هلوذ ةلزتمملا تلاع ( ةعيارلا ”هلعسملا):دئافربغ نم ةعاطلا تطّةسا شامخا لاه اكسال ناكولو طع
 | سيال امتنا نعد ولا اذه ل دف لط دق ناكل ىلاعت هنا ه دادعا .اول كلذ ل ءنا ىلعةلالد هنف أسفل

 | هفلا دلمون ٌرصتلاوه اللا ( باؤجلاو) ماصملاو عفانمال الا امثدلا ىف راضا العفن الو قصتسنال نم

 أ ممل دنع لاقل ناالقع لع را ةلامتسا لجل مرا مقلقل دلال لاب ىلا تق اوس ىف اذو
 0ت-ا



 هر

 || اومهوأ ال موقلا نارا (يحا رب دل لاسقب مهرك ذي فانعمساولاف نيملاظلا نأ هناانتهل انادهلعف نماولاع ||| '
 م دمحوملاوهىذلا قل اراهظا ىف دم هناه.نولعيام عالسلا هملع :رهظ أ مهمانصا ىف هب مهيطااع حيت عامنا هنا

 ذإا ضرالاو ناوعدلا بر مكبر لب هلوق ىهف ةسماوقلا قب ةقي رطلاامأ اينان'لعسفل ا متالوأ ل وقلاكلذو

 دقو : نمنال دعب نأ نس ىذلا وهدامعلا عفانملاهةاخ ىذلا قلالنا نا ىلع لدن ةلالدإا هذهو نر طف

 ةقرطلاىلا هش ةقيرطلا ءذه لصاحن عريف باونلاو باقعلابة خس" الارادلا ىف عفن ورضي نأ ىلءردقي كل ذ ىلع

 زمشلا فاشكأأ بح اصلاق ايش نع قغيالورصس الو عمسيالام دعت تبأ اب ةلوق ىف هنن“ الاهركذىتلا
 مكلاذىلعانا و ةةوقامأ م_.ملع جاصتحالا ىف لخدا لياقته :وكو لثاملاوأ ضرالاوتاوتسلل رد رطفف | 1
 0 لدحرلا لود دك قتلاو دمك أ اَدلا ىف ةغلاملاهنمدوصقملانا (لتالا)ناهسو ل ا ْ ا 0

 نيدهاشلا نم مكلذ ىلعاناو هلو نعمالسلاهءلع هنا (ىناثلا و) ميمذوأ ميركهنادوشأ همن
 قلءاوردقن لاك ةحل انهت ايثا قءردقأ الام لوقف مكاتم تسل ىناو ةطايمرك ذام تاسثا ىلع ردأق هناءأعإ

 ندنك ال هتئانو هلوق ىهف ةملعفلاةقدرطل اامأو مكمان لع مت دو مكن ىلعاو ديت لو مكمهذ ْ اما

 ةدئافلا مدعمهارأن ىلا لدع ةيلقعلا ةلالدلاءاو عني ماا موةلانافنيربدماولو نا دعد .

 هللابو هن هللا ىذر ليج ني ذاعمأ رق ف اشكل بحاص لاق (ىلوالاهلمسملا) لئاسم همفواهد
 ءاملا ناتلقءانتلا اوءامل|ن:قرفلاام تلق ناف نيربدم هنعاولو::هلوقاهي قي داولوشت عما وأو وكر

 لمج تنم بدن هن كب عنا وهو ىدعم ةدانزاهفءانلاو اهنملدمملا واولا نملدبءاتلاو لالا ىه | ا
 ندنك ال لاه اذا ليقنا (ةياشلا ”هلكسملا) هنن وعصل هنماطونقما أ ناك كاذنالهدي ىلعدمكلا |

 كلذلاف (هباوجو)م انصالا قى اي الك ل ذو هيرغش الررض قريغلا ىلع لاس ءالاوه ديكلاو مكمان |||
 أملا نأ دق لعفلا كل دي هئال مكمائسأ ىف مكن دمك الدارملا لمقوابماءزو<ررضا١نا مهدنء ناك املاعسو

 مهددع نماوعحراذا اوناك ىّدسلا لاف (امسهدح أ)ناهجو ةصقلا ل أ ةيغيكف (ةثلاشلا لئسملا)مغلا
 ع ا ويمسم لقيه زانعلا 37 اولاو دوعسف مانسمالا ىلعاولخد 0 ظ

 مف كذب ىنفانمعماولاق ىلا اوقب لئاسقلا اذه تحاو مكمانصأن ديك ال لات لاكو ىدانسانتلاانعض || /
0 ١5 
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 اذا اوناكو مودنلا ىف نورظت تدب له نم مالا هملع هاربا ناكىواكلا لاه" (اهينانثو ) ميغا ربادل لاقي.
 ىلا د.علا مون ل.قرظن م انصال ابك يخذل تارا طافت مالا اوجرخ

 دغلا نم عصأو ميقس فلا لاسقف مولا ف ةرطرظنفهلوقكلذفا دغ تأ ىنارأ هءاعصال لاةفءافسل
 مونم لحر عمسو مكمانص أ ندنك ال هلياوامأ لاسقف هريغدحأ ف لختي بلو مهدمعل وقلا جرذن هسأراب وصعم

 ىتفانعمم اولآك ىلاعت لاه كا ذلذ ةعاجج ىف كا ذ رششنت او هرب غربخ أل جرلا كل ذ نا مهملع هظف لودقلا اذ_ه

 نيعيسد و مانصالا تب لخ دام مالا هملع هاربا نا ةصقلا مانت مثنكمي نيهجول الكت املعاو مه .
 للاب نائيضت نأن رهوج هين.ع ىف نأكو بهذ نمناكو بالا لمشُم_بم مظع مصممو ةفطممارئص

 الا اذاذج م_لعف ىلاعتهلوقامأ هقنع ىف سافلا قلع تريبكل | الا قر ل ىتح هديىف سافب اهلك اهرسك_#
 عج اذهو اذاذج مهلعف لاه لدقنا (ىلوالا هلثسملا) لث اسم همفف نوعجرب هملام_هلعل مه اريبك

 ميف ناكل علو اهلا برَعَتيو مظعتا منا ف سانلاك اهنااهيفاو دقتعاث مح نم م( هياوج) ساننلاهالا قيليال ظ
 ىرقو عطةلاوهو ذ+!نماعطقاذاذج فاشكلا بحاص لاه (ةيناشلا هلئسملا) عفتتو ةيضتاب انا نم
 | مهلاريبك الا ىعمام لبقنا (ةثلاثلاةلعسملا) ةذج عجب اذذجو ديد عج اذذنج ئرقو خفل او رسكلاب

 1 ا ا ا ل ل ريكلا لمتح انلق
 / (لوالا) نيهجو نمدرب , رقتف (لوالا امأ)رممكل ا ىلا مع وجر لمتكيو مالسلا هرلع يهاربا ىلا مهءوجر

 ١ | مهنا هن ىلع ٍبلْعْنا (فاشلاو) لطابلان ء نول دعي وميهاربةلاقمدلا نوعي مهلعل نعلن ١
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 | لئسلا) لت )السا تير عا ربااننت [دقاو ىلا.هتهاوقنأ لعا. (نيبعاللا نمتنأ مأ قاامانتمجا | اولا
 |صاام ا ىلاعتهنالا اولاه نيملاع هياكل اوي «هبلعاوخ>اوذ وبدلا هنا(لوالا) نال ون دشرلا ىف 0
 | لوبقلا نم هموقرفنر | عزرتسيوا مب قيلبالام بنتو اوقحج موقي ل. ةنسملا ىف هنا هلاس نملعب نم ةوبنلا

 ًالوعفداف ادشرومسهنمّيسن ؟نافىلاعت لاه ام ءذدااو نيدلا فحال_هلا هوجو“ ءاد_ةءالاهنا (فاشثاو)

 |ثعببنا زوجالذا دشرلات حب“ ءاد_ةحالاو ةونلا ل دتنأوهو ثلان لوقه..:و مسهااومأ مهلا

 | نم كلذ لكو هموق ماصمو هسفن حلاصم ىلءاضيأ هلدو هنا فصو هناذ ىلع ىلاعت هنا لد دتوالا وب د

 وهدشرلا ناكول هناف ذي الا هدم ىلاعت هلل قوات ناميالا نا ىفاسنب امهصأ محا (ةيناشلاةلثسلا) دش ا

 نابتوعكحلاب اس مهدشر مان دق نوكينأ بصفر اننكلا كلذ ىلاعت هلا لعف دقف ناسلاو قيفوتلا
 | مدح اوارخ الاهدرو ه رئو امه دس هلق نيداول لاما ىطعأ نك كلدودر نوهال ل.قنمفلاقي اذه
 ا ١ اذاالا م اال 110 ا) عجوب هلم لايالو لالا رغأ نون هب اذزلف خا لاجيف هيبش

 "اا رودقمامهدح انوكيالو نب زج نماكسه ناك اذا ىعدملاّن ال لطاءكلذو دشرلا ىعسم نم أرح ةوبقانلعح

 : ىلا عت هنا ىلا دثرلا ةفاض زو عال نأ مزلب نا كج لعاسفا | كلل ذ ىلا ىجسملا كل ذةفناضازحمل لعافلا

 ١ || ىلاعت هلا نم لداء ادشرلا كلذ نأ عسد هدشر ميهاربا اننا دقاو هلوقوهو صنلا نكل ةيلوعفلا»
 | ||| هيلا هتفاضاىئعمو مدعلاو مدعلاكمدشر ُىرق فاشكس )!بحاص لاق (ةئلاشلا :للئسملا) هولاهام لا.
 ||| هءادتهاو هنو يهارب انآ (اهدحأ) هوجو هيفث لبق نمىلاعت هلوقام أن اش هل دشر هناو هلم دشر هنا

 و برسل ىف ناك هغواب لق هرغص ىف ( اهناند ) ربرجب ني او سامع نب نع مالا | هملع ىموه لبق ن«
 م هنومأب مكحي تأ هم زاالاو« ا دّدهالا ىلع دشرلا لس نم لوق ىلعاذهو اميل دت_باف بك اوكلا ف ترهظو

 ]| هتاذخأ نيح مالسلا هلع مدآيلص ف ناكني ىتعي (اهئلاثاث) .لئاقمنعغوابلا لبق مالسلا هيلع
 1 هلا هنادارمل اف نيملاع هءاكو ىلاعت هلو قامأ لامغلاة ياو رىفاهمء هللا ىضر سامع نبا ن ءنيسنلا قادص

 5 لجرف كلوةك اذغو هلالءلخ نوي نالهل» أ ىت اهيضر دق تاسفدو ةبسعارارس او ةعيدبالاوح أ هنم مع

 |0١ لاه ذاىلاعتهلوفام أ هلاكل الح تحرمت اذاامم ل دأ هوظعت ىلع ةلالدلا ىف مالكا !اذهناف نالغب ملاعان ار يبك
 1 1 || تاهوا نمرك ذا ىأ فو ذممبو أ .دشربوأ اس ” قاعتت نأ ام١ ذافاشكلا باص لا ةفهموقو هس" ال

 ]| لانفلا (قوالا ةلثسملا) لئاسم هيففنوفك امامها مهى الكان ذهاب ةرتاءا ترا انعمدتر
 ١ (| لثمملا كاذمساو هب همويشاذ ا ئشلا ؛*نثلا تلم نمهلص او ىلاعت هنا قلخ نم ينل اهبش ءعونصملا وشلل مسا

 ١ أ هريغوأ ناسنالاةروهك ةصوص#روص ىلع مانس ها دابع اوناك مولانا (ةيناشلا هلكسسملا) لاثع

 || هلئسملا) مهلعاهلطسف ةهشنم هنو درول مهاسعاهفرطنمل همالكءادّسا هنملوقل اذه مال | هلع لعش
 "| نولعاف كلو ة؟ىد_تءالامىرحم ءارجاوال و عفمنيفك اعلاوْم 1 فاشكلا بحامص لاه ( ةئااثلا
 دسقول تاق مهل مانصأ ىلعنوذكعد هلوةكن وفك اعاهيلع لقال هه تلقناف لاه اها نوفقاووأ فركعلل

 3 هياوجفاو د مموقا نا لعاف نيدباعاهل انءانآ ان دجو اولا هلوقامأ ل_-ءىهىتاا هتلص:هادعل هيدعتلا

 آطيلنا اذه نم موعم*: ل مهىمأ ن ءأطخ ىلءاوناك اذا مممالريكستلا دي زم ب جوي ىذلا ديلقَتلا ةسةي رطالا
 و قانا مأأ عنك دقا4 اىايودلسلا ساعت ربامهباجأ مرجالف قب رطا!اذها وكلساضيأم هءانآنا
 مو مهيلع كلذ مالسلا هلع قةحاملف هب نيكسمملا ةرثك بسباق ريصباللطابلا نإ قب ملالغف

 اذه لشم ىرجي نانو دعبتياوناكو بف باقل ىوقراكنالا ىلءاشب امثهوأرو اصاخم همالكن ماو دي

 نيمهوم نيالا ن نم تن أ م1 قالا اننا هلاولاه كاذدنعف مهد دهعلا لوطو مهترثك عم مهلعراكنالا

 ناس, 2 ا ل الا ىلعمدقي نأ دع هنا مالك لا ادب

 نءمكححاد ىلعاناو نهرطف ىذلا ضرالاوناوعسلا بر مكبر ليلاه) ىلاعت هلوق ٠ ديحوتلا
 / نوعج ريهملا مهلعل مولا ريبك الا اذاذح مهلععفن رب دماول ولن أ دعب وكم انصان دمك ال .شانو نيدهاشلا
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 ةشمرخ ىلءالار دقيالوأ طخلا نسال ىأكبحاصو اذه تيتكتنأ طللا نسر بش تنأو قمشد ||
 هناسناو كذعهضنال هيءازبهتسالا عمل هريرة :باو1| اذهب كدة ناك تنأ هددتك ليه تلقف ةدساف || '"

 ميهاربانا(اهيانو)رداقلل تايثاو هبءازبسسا امهنم نساعلل امه رئادهالاو هتاثانال شمر اوأ الل ||| .
 ْ ةدايز نم ىأرامل 3ث اهريمك ن نم غي ناكوة شمالا حرس[ تسوانصالا لب | +٠٠

 | دنس يشي لا هجشساك لعفل واه همطحو امم هنن اهتساىف بدسلا وه هال هملاىلعفلا د سا دل

 مه 4 هلعشي نأ نو ركشت امم هل لاه هناكمهمهذم ىلع مزلي اما ةءاكس نوكي نأ ( اهثلاوإ) هلع ل ماساسأ ىلا ظ
 فاتكلا ياصاهرسذ هنالثلاوسولا نهودتم اباه لموت دابا ى ديو دبع نمو .نمناف |

 ناك هنا ىءاسكلا نعىوربو مالكلا» ادّعبااذهمهريمكو هلعف نملعف ىأروك ٠ دمريغ نعام ٍ

 مهرييك هل اوقدنع ف ذو همف نوكمنأز وع هنا (اهسماخو) ادهم 5 ريبك ىدُس ب ميز هق لد

 مص لكن ءربكسحص !ناءنالا نال هين قعءو مهريبكهلعف لب نمل عر اذ_هلوقم :

 ْ ا اواكنااذه ا ه هناكربشأتو دقت مالكلا ف نوكيت أ(

 ْ ثلعافا هوكي + نأ عنمم ا نيقطان اون ا مال نيقطان مم ولان اليو رشم مرا ييبك ىلا لقال :
 وذو (قاشلالوقلا) مهريبكل عافلا لعلف ىأ مهريركسص لمذ عقرسلا نبدأ ق ( اهعباسوإ 4

 بذكي لل لات هن ااسو هيلع هلفا ىلص ”ىب د نءىورابعاو>او بدك فذ نا تاناكلا لهأ نمةفئاط لوآ || ,

 ]| ىهةراسسا هلوقوا ده مهريبك هلع لب هلوقو قسى هلوقىلاعت 7 هللا تاذ ىف اهكت اء ذك ثالثالا ميهاربا | ُ
 ١ اورزق مث تايذكت الث تب دكص ىنالاق ةعافشلا ميهارب اولأس اذا فتوملالهأنارختّربخ ىفو ىتخا

 ا|رادف ىتخاو لاظ نم ب رهاذامالسلا هملع ىبثلا ناف هناذا اكيبق سل بذكلا اولاف و لقعلا ةهجن ء«مهلوق|ألا ٠

 : ىلانعت هلل انذأي نأ ىندعب ىأف ٌكاذكت اك اذاو همف بز كمال بهي هناف هلام نءلأسو ملاظلاءاسوناسن:

 ا فاذينالفهوور ىذلا اوهولؤوالا ريانا ام | همعيب دوغ سهل وقلاادهنا مع اووهالااهذ رهبال ةصل كلذ ىف ٠

 |١ زاجول هنا هملع عطاقلالمادااو مالسا اوةال_هدلا م-جباعء ام الا ىلا فاضب نأ نم لوأ هنوار ىلا بذكلا
 |١ ىلاعت هل اريخأ ام لكى و هنعاوري أ ام لك ىف لاّمح الا اذهز زمن ف لامتلانلا وةيلسلاوذكينأ

 || ىلع ضد راعملا ىلع ل رمشو هف مصولريلنا كانا م اهاكلا ةموتلا قرطتو ع ارمشلا»قوتولا لاي كلذو هنع :
 : للف متسدي ناك هلءلف يقسىفاىلاعت هلوق امأف بذكلا| نعةسو دن ضيراعملا يف نا مال_لا هيلع لاهم ا ْ

 ألاهنا ةراسلهلوقامأ هنءباو طار هظدقم مهريبكه لعلب هلوقامأو هعض وم ىف' ىجح همت مالحلا "سقما 1
 ٍ مهللع ءامسنالا ىلا بذكلا ةيسنريغ نمره هاط ىلع ماكل لج نكمأ اذاونيدلاىفهمحاامئادار اف ىتشأ |[

 : 7 | اولاقفمهسغنأ ىلا اوعجرف لات ةلوقامأ قيدنزالا مهلا ب دكحلا ةيسام «عالذتخ مالسلا

 ا وهبت وتب ر الع ىلع هيلع .درو) اهي هوناك السلا هيلع مب هارت (لرتالارءوسومشت وراق 1

 1 مهسفن أ ىلا اوعحر :لتاقملاع (ىناشلاو) كلذ ىف لهدورورغ ىلعممناو ”لطانمانصالاةدايعنااولعف

 : ومكلا م مصلا يديني سافلاّن ا عم اهرسكه نا نو عزت يحي هاربال نوماظلا نأ مكنااولاهواهوءالف
 ١ باول مكب ئزوتسيذخأ ىتح كلذ نع هسنم لاس ثدح مكسفنال نوملاظلا م رن مكتأ يعمل (اهثلا)
 | ىفاثكلا باص لاذ نو ةطل ءالؤهام تلعدقل مهسؤر ىلعاو سكت مث ىلاعت هل ونامل والاوه برقالاو
 ا دارتانا (اه دحأ) هوو هاف (ىلوالا هلم ىلا) ناتلئسم هيفو هالعأ هلفسأ لعف هبلق هسكت

 | اوذخافةلالاكل:نءاوملقناوسكتتا مث ةلاصلا ةركفلاءاونأو م-هسفن أ ىلا | اوءعحر نيس اوما |
 : ىلءاودلق (امنانو) ةدوبعم ةهلآ قطانلا ناوملس ا لاح ع نماهااحرصاخن عمءالوهناو لطالب ا |

 |١ ةحوه مالا ادا رجاوراحأ انف ميهارب هي مهتماممالا ذا اراسكتا والخ مهقارطا طرفل ةقدقح مدهسؤر
 ْ طوب ىأ دج مهاإل معطف مهر لعاوسكت و رحب الاه (أهئلانو ( مساع

 ' ىلا ةريعلل هدياوٌرتاننوةطم ءالؤهام تاعدةلاولا قف مهملع ييها بالة جل اوهام هاربا ىلءاوضح او |
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 , ريبكد لعق لبهلوق نم هب باجأ ادع مهتكسف موته "ال هيسو مهليردأ هراكن |نمهوعم است امل هملاالانوء بريال

 محجر اكهملا نوعجريمهلعل ىنعملا نا (لوتالا) ناهبو هبفف ريبكلا ىلا عجارريعذلا ائلق اذا امأ مهول ًأساف اذه

 ىلكسلا لوقاذهو كةئاع ىلع سافلاو مي كلامو ةرو كم الؤهلامنولوة ف تالكشمل لح ىف لاعلا ىلا
 اهنلعدنا (ىلاشلاو) ماكشتو بمجتاهن ا اهيفنو دقن ءياون اكمهاعلف مهتال هج ةرثك ىلعءاسنب كل ذلاوامغاو
 نأ ةدامعال لهؤيو هلدصسي نم لاح سامقناو مهمءازهتسا همأا نوعج ريال مهما هلع عم كل ذ لاه مالسسلا

 ناك اموأ ءالةءاوناكمهنا لاق نأ اماماوقالا كشاو ا لءق نا (ةعبا رلا هلثسملا) تالكشملا ل ىف هملا عجرب
  ةرضتالو عفنتالو رصتتالو عمال مانصالا كلنا ةرورمضل اي نيملاعا ونوكي نأ بجو ءالةعاوناكن افءالقع
 ا ائمدح اولا ملاك اهنومظعي اوناك موقلا لاقي نأ ب اءلا ىفام ىدقأ اهرمسك ىلا كلذ تاسرثا ىف ةجاح ىأف
 | ؟الةءاوناك ام مهنااناةناوهجولا اذهنم ةمظ ءماموكىف حدة يالا هرسسكو بارعملاو دهسملاو عملا
 | ارورضلا نيلاعاوناكوءالقعاوناكمنا(باواساو) ميلا ل رل ا ةثعبالو مهعم ةرظ انما نست ال نأ بجو
 | ترج ةعوضومتاىكطامتاو بك اوكلا ليئات امن !اهيف نو دق: ءباوناكمهلعل نككو تاداعجاجلا
 ْ أ عماهرسكم السلا هيلع يهاربا نام دي دش رضا, مم هلاناسهبفضتسا نم لكواهب عفتنا اهدمع نم لكنا
 ||| اذه لعن نماولاه ىلا عتهلوق امأ هجولا اده نم مويه ذم داسسف ىلع ال ادولف ناكسةررمض هبل ااهنم هلانام هلا
 || ىلع هتءارطاما كلظفلا فدو دءمملظا اديدشل مطل اورسكسحا ١١ ذ#ه لعف نم ىأ نيماظل ا نا هناانتول ان
 ىلاعت هوقامأ اهبةناهتسالا ىفايدا و اهرمسك ىف اطارفا | اوأرممنالاماو ماظعالاوريقوتلاءةقمقملا ها تالا

 ||| ىلع يهارباعفتر' جاجزلا لاق. (ىلوالا "ءلمسلا) نال ام هيفف ميهاربا ةللاسقي مهركذي ىتفانعع ولاه
 | يهاربا اهل لاقي ىنعم ىلعءادنلا ىلع (ىناشلاو) ميهارباوه لاب ىنعم ىلع ( امهدحأ ) نيهبو
 |[ 4: الارهاظ( ةيئاثلا هلكسملا) ىسملانود مسالادارملا نال لاقي ىلءاف هنا يصصلاو ف اشكلا بح اص لاك
 |١ ىلع يلغف معهلآ ىف هلوقياماوعم»و هنماوفرع دق لبق نماوناكم-ماكف دحااوآل ةعاسج نيلث الانا ىلع ل دي
 ْ ني أ ىلع هاون افاولاه) ىلاعت هلوق ىنكا كل ذرمغىلا ليئاسقلا هذهام ةلوقالا نكي لولو لعاشلا هنا موب ولق

 ركنا عوامل اذه مهري 03 لاق هارب انتو ااذهتلمق تنآ اونو دبش مهل سانا
 : دوقطن 'الوخام تاعدشل مس رىلعاو كن مت نوملاظلا نأ مكنا اولاةذمهسفن أىلا اوعحرف نؤقطن

 || (نولقعت الف هللا نو د نم نو دعت او مكل فأ م”رضيالو اش مكع_همرال ام هللا نود نمنو دعتذأ لاق
 لديعأ ىلءهباونأت مهاب امقاولاقتم اللا هملع ىيهارباهلعاف نامل قو مانصالا مسك او دهاشامل مولانا معا
 ال مهتم ىءرعىأادهاشم باوناف ىأىف لالا ل سانلا نيعأ لع فاش تحض !يءاص لاه سانا
 تامثنيعالا ىف هنامتا تدثي ىأ ل ثملا قد رط ىلعدراوود تلق ىل_ءىف ءالعت#سالا ىعمأم تلقناف رظنمو
 : ةيهودخ أي نأ اوهركمجا (امهدحأ) ناهسو هقفنو دوش مهلعل ىلاعت هلوق ام بوكرملا ىلع بك ارلا
 اذهو لعفامهملع ةدنوكحج.ذهلاهامب هماعنو دهشي مهلعل سانلا نيعأ ىلع هءاوث < نأ اوداراق ةندب
 ىأقاح-انبد# لوقودو (اههينانثو) مهنع هنا ىذر سابع باو ءاطعو ىد باو ةداّتقو نسا لوق

 لوتودو ثاان'لوق ه فو هلعف لم ىلع ما دقالا نعمولارحاز كال ذ نوكيف هب عمهبأم نورمص بف نورمض<

 اولاف ىلاعت ةلوقامأ هباقعنو دمثيو هلعفي هلع نو دجشية نيسهجولا عومتدارأا نا ىاكلاو ل: اقم
 كدب فارتعالا هنماوبلط تلعف تنأ أ اولاقو هنا وأنوهوافذح مالكلا ىف نا مل_ءاف اذه تاعفتنأ ١
 : دقوا دهمهريك هلعف لي لاف هنم ص الملا اونت ىتم,ملاءعالا باقن |امهةمرهافهناذي | ىلعاو م دقمل

 || مهريبك هلعق لب هل وق لق ناف نان'والا ةدابع ىف مهله رهاظمف ل اوةلاادإ_ددروب كل هتيقر ىلءس افلا قلع

 راذتعءالاىفاورك ذو بذكب سبل هنانيعةملاةناكلوقوهو ( هدد )نالوق همض سادلل(باو1او) بذك
 ُحصلا ىلا هنءرداصلا لعفلا بسن. نأ ىلا نكي ل مالسلا + ءلعميهاربا دصقنا (اهدحأ) ادوجوهنع
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 هلاه ذأ فوس نكتحلو ىكلم كرت عيطت أ الذورغلاسقف كني د ىلءتمدامكئمهننا ىلةيالمالسلا |
 ناش مهاربالا وبما ىهورخآه جو ىلعةصقلا هذه تيورو مالسلا هيلع ميهاربا نعفكو لاهي ذم

 ترضي قت ر ضرع ذاف دقلا نه تعاونا هلعاوتللا تا ةنش را اوبلارا او
 ناف هنت او دةوأو ئث ىل_«هواءجانكاوراشلار هس نال قرت الزانلا نا طولوب أن اراه مول لا فاهترع
 "هلددملا) هتقرحاف طول ىأ ةماىف تدقوفةرارشتراطف ه-:او دقو ا ورمإ ق وفهوا_عش لةةب ناشدلا

 نورصنت منكن ا ىأ نيلعاف منكن الئقاذهلو تانوقعلا3 م1 امال رانااب ةقاملااو راتخاامغا(ةثلاثلا ||
 أامالسوادرب ىنوك راناانلق ىلا.ءث هلوقامأ قارحالا هو تاروةءلاة أ اوراتخ افاديدش ارم د مكتهلا 1

 ادري فوك ر انارانلق ىلا عت هلوقريسغتىف ىناهغصالا ل سم وبأ لام (ىلوالا 'هلئسملا )لئاسم“ : :
 جتحادقو هنوكي ىأن وكف ن كهل لوة.ناهلوةك امالك كانهن اال امالسوا دربر امنا له هل
 (امهدحأ) نالوقمواءالؤ» ٌثلوقلا كلذ دجو هنا ىلع نورثك .الاو هءاط>زو < الف داج-ر

 | هتاوه لئاةلانانيرثك الالوةوهو (ىناشااو) مالسلا هلع ليريجوهلئاشلا نأ ىد :

 نورك نأزوحال لاناق :دئافاماطخ ىف نوكرالذ داحرانلا هلوةورهاظل ابرقالا قلالاو ها ذهو ىلا:
 ىلءتدربفيكراشلا نا ىفاوةلذ> ١(ةمئاشأاهلمسملا) ةكمالملا ىلا ةدئاع ةحلصم ىهال ا ال ذ نمد 1
 قارشالاو :ءاضالا نماهفام قبو قارحالا ورا نماهفاماهنعلا زأىلاعت للان ا(اهدحأ) لأ رتأثالث ع

 راثلاىذأل وو نم ةعئام فمك ميهاربا مسج ىفقلخ ىلا عت هللاهلا . (اهينامثو ) ريدقى شلك ىلعهللاو ٠)
 نديوذاملا ةديدلسا عال ااه رضيال ثب< ةماعنلا ني بكر هناا كو ةرخ الا ىف مسن خلع فب اكمملا |
 لوصو نم عنمالثاحراما| نيبو هاب قا هناك هنا( اهئلاثو)رانلا ف ثكملاهةرمضيال ثم لدنمسلا |

 لس ى-ةدرا,تراصرا:لاسفنن اا درب ئوك رانا.هوةرهاظّن ال ىلوأ لوالاو نوةةحلا لاه هملارا!ارثا

 تناك اذاف ةفاطالاو ةراربللا, فودوم م.جراسلا لدقناف تناك تيقيرانلا نال اهريثأت نم ميفاربا
 دح أوه ىذلا مسلسارانلا نم دارملا لاقي نأ بجو اذاف ةدرابرانلا نوكعنم ءارانلا ىهسم نها ءزةر ارا 1

 هعم ق..هانركذ ىذلازاجلا انلق ني رخال نيزاجلا نمىلوا مزاحم ناك لذز ا كلذو رابثلا هم ءازرسأ ا

 ٌْ امالسوادرب فوك ىلاعت هل اوقامأ ىلواانز احم ناكف كلذ قببالام_ه وحرك ذ سيذللانيزاجنا فودربلا لوصح ١
 ةثالثلادتعءالال وه ىف لادتعالا نمدبال لير اكنلدأ طرفا اذا دربلا نا ىنسهملاف ميهاربا ىلع ||

 قيوادربراصرانلا ضع. ا(اهمئانأو ) رئؤيال ىذلا نا دةملاناسه درب قامت ةقاردنب هلا ايو الهخوأ ]||

 لب دربلا كل ذ نم ل فرح دي نع ههسج ىف ل_عج ىلاعت هنا (اهثلاثو) دربلا ور ال داعم هنرارخ
 رانلاّنا (باوملا )ادربتراصو تاازرانلا لكوا .(لوالا لاولا) تالاؤسانوهمت ذتلاو هبت

 صتخ ا ل: لبقو ةهاملا دارفا لك ىف هموع هنم مزليو ةمهاملا ىف دربا اذه لص< نأو دب الذ ةغاسأ ا مسأاوه 1

 ميهاربا ص الخ دارملاو اهلمطعت زو الذ قاغلا عفانمرانلا ف ورانل | كل: درب قاعت امنا ضرغلانالرانلا كَ
 مالس هنأ نم نسا نعىورامزود له (ىناسشلا لاؤسلا) قادنارثاس ىلا ررضا١لاصدا ال مالسأ ا هملع

 ت- هيلعامالساهلعج ا دريراالا له هنااكرهاظلا (باوذسا) مال سلا هءلع ميه اربا ىلعىاعت هللا نم

 لقي لول هنا نمىورامزوحفا (ثااثلالاؤسلا ) بترملا مالكا تتشن همفو دعب هلاف ىذلاق صانع

 وهفىلاعت هللا ةه- نمل هاماوا_مثم ىله< مرانلادربّن ال دمعب كلذ (باوجلاو) هيلعدربلا قالامالسو

 نمل.ةامزودفا(عبارلا لاو لا )امالسهلوفالول مظعي دربلا ناكل اًهنأزوح الف دريل اوٌرلسا ىلءردابقلا

 اهلاكو هيلع ةمعذلاديزرم نم هيفا كلذ عنتمال(باوداو)هلاوحأ رئاسيف هنماشيع من راسنلا ىناكمنا
 ماظعلو ميظعلا هال كاذ نم هصالتهرورسلا نمهلانأم مظل لانه اشرع منأ راصاستا نوكب نأ زوو
 نب رممحالا مهانلءمقاد.ك هياودارأو ىلا هت هلوقام أ ىلاعت هللا نيد نم هرهظاأءو هنا دعاب هر فظن هرورمس

 ةوةلاىلا اولدع مث ةتكمملا خلا ىلاسعت هللا هنةاف لا د انهويا اني لغم الا | واكا ودك نأاوداراىأ
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 ريدشتلاباو سكت ىرق ا و لاق مهم ا
 ١ فامأد وعملا اسمع نينا وضردءا رق ىشو مهسؤر ىلع مهسفنأ اوسكت ىأهلعاف مس ملام طفل ىلعا م و

 هللانودنمنودبعتالو مكل فأ كرضيالوأسش مكسعفاإ الام ا ب م ىلايغت

 يغاربا ناو رهضتمهبحاص نا لعهيتّوصاذات ود فأ فاشكلا بح اصل اقر هاط عملا نول ةعنالفأ
 لط بلا قوهزو قا ح وضو دعبو مهرذع عاطقن ادد امدامع ىلع مّماسث نم ىأر ام ءرصضأ مالسلا هماغ
 1 ةجغا ترهظدقو كلذ مهل لاق هنا لمسنحي وهلوق ةعص اوفرع دقو كلذ مهل لاق هنا لمح مث مهم ا

 | تيا اورصناوهوقرحا ولاك) ىلاعت هل وق نواةءتالنأ هلوقاو نو دبعتفأ هلوذا برةالاوهاذهراولةءبل

 | عدني رسخالاوه انظف كتان انو مين اربا قعاماسوادرب فوكرام ا انا نلغ اق عنك نا

 وتلا لئالد نم مالسلا هيلع مهاربا ءرهظأ امنيباملىلاعت هناهاعا ( نيملاعال اممفاّكران ىلا ضرالا ىلا
 هل 1 اورصناوهوقّر-ا ولاق مم او مهلهج ىلع ل دياسع هع لم“ ت1 اوناكام لاطداو

 بي راد« نب ناعنكن بذو رغهناروهشملاو كلذا لالا نمنآ اردلا ف سدل (ىلوالا"هلمملا) لا سمانههو
 م مال هلع يهارب يرتب راشأ ان لوقب رعبا تعمم دهاجم لاقو حوت نب ماحب شوك نب ذورمت نب |

 || هوقّوح لاق ىذا! نالاه قابلا بمعش نع بهو نع جنب رحنباىورو سراف بارعانمد ركلا نم لحر

 | ةيفيك امأ(ةيناشثا هلئسملا) ةمايقلا موهىلا هيف لبلجت: ووذضرالا هءىلاعت هنن اف سخن نيريه ههسا لحر

 | ةوقكلذو ةريظحلاك ان أش .اوُدو ثد فهو بح ميهاربا قارحال هموقو ذورم عّمجا ا! لئاقمل اًفةصقلا

 | هللا ىافاعنتلامتتض صول أ رمان اىّتسحري_ثكلا بطلا هلاوعج مث يا ىف هوقلافاناشب هلاوثبا اولاه
 | ءاوهلاراسو تةتشارانلا تلعتشا الاموي يعيرأ باودلا ىلع با اهل وانو مي_هاربال بط نعال
 ٍْ | ديكو دانلا أيدل وعذرو مالسل ا هيلع يهاربا اوذخ 1مقرتالءاوهلا ل ريطل اًرءول ث مدي

 || لمت الا ةكالملا نم اهيف نمو نم الا ءاودلا ف كايف الواغ ادت هبقهوعضوو اةنخم اوذذئاغ

 لاقف هتريض فاش نذاف كفى رع هلاو هارب اريغ كدسيدت أ كضرأف سلاش رىا ةدحاو ةعص
 ْ اودارأ لف نيو ىيب ولف هلوانأو يلعن ىو عدي ناوموثب .غأف مككمدحأب ثاغتسا نا هن اصس

 | تلا ة سلع مارا لانعف ءاوهلا فراسنلا تربط ت تدسْنا لاو كارلا نزاشمانأ ارانااىف هءاقلا

 نسل ضرالا ىف دحاولاان أوءانعسلا ف دحاولا تنأم_مللا لاق املا ىلا هس أر عفر متمكملا نجاحا

 كناكستنأالاهلا ال لارانلا ىف قلن يح هنا لقو ليكولا معنو هللا انبسح كري رغد دعب د [ضرالا ىف

 مالسلا هملعلد ربج هأن افرانل ا هياومرو قنعتملا فه وعضو مث كاك اء رمشال كلا كلو دهلا كل نيملاعلا بر

 | هقالاقف ىلاحي هلعىلاؤ اًوسسنم ىبسح لاف كب رلئساف لاق الفك .|امأ لاق ةجاح كل له ميهاربا ان لاقو
 ظ | سابعنب لاق مال_ل هيلع لي روج كلذ لاقامنا ىدسلا لاق ميهاربا ىلعامالسو ا درب ىنوكرانا_ىلاعت
 ْ 0 اًمدلافذةمول قد لو لافاهدرب نم ميهاربا تاملام السا درب عستي لولو ده اجمد ءاور ف امهنء هللا ىذر

 ١ أ روو بذعءامنيعا ذاق ضرالا فهو دعقأو م هاربا يمضي كن الملا تذشاف ىدسلا لاه مث تمفطالا ران

 1 || قا مالا هيلع يهاربان ثوب ورع نيلاهنلا لاو هقاثالا هنمراسلا قرحت لو سجرنو رخأ

 ||| نبالامو ابق تنك ذاؤماشع بطأأ امانأ تنك املاهوام وبني و امو نيعبرأ ام مية ناكراشل ا ىف
 ١ رب رح نم صم لد ربج ةأنأ اوهسنو * مههارب ,ابنج ىلا دعقف ميهاربا ةروص ف لظاا كإم هللا ثعب ق اح“

 1 | ىلع فرشاو حرص نم ذورمترظتخ ”ىابح ًارضتالراملا نا تاعامأ لو ,كبرنا ميهارب اءلاقو ةئملا

 ٠ ]| يداراانذو رعهادانف بطلا قرحتران هو-امو هنح ىلاادعاق كاملا ىرو ةضور ىفاسلاحءآ رفميشاربا

 1 1 وا و مو وسوم حرذت نأ عيطناسن له
 آلطااكإ ملاذ لاه كدروصق كعمهش ار ىذلا لحرلا نم

 | هيلع يغاربا لاقف ةرتب فال 1 ةعرأ هل عباذ ىناف كلب عنصامف هتزعو هير دق نم تد اراملاناب ر ةكدر

 مالا : : ١ 27 م سوو سس ل ص ص ويصل ص مم م تت عم سس سس مصمم



 || مطءأ نم كلذو هدر جا مدع اسال لع لانه تا لا لعن تل[ انشا 1 وق!
 أ مالا غلاف هتعضوعةناضالاّنالةالصأا ةماقا نم٠ اهلا ف د حااسللا لاق ب نال انعم هلا 1و

 || ىلاهتهقاركذا تءرشو ةيئ دبل تادابعلا فرش أ ةالصلا ىراصنالا ساقلاونأ لاهرد ا 8 1

 هلال_«او هللا اخ ىلءةقْدش لاو ىلاعت هنا هال مظعتل امه« وجو ةملاملاتادابعلا فرش أ ةاكرلاو ١
 قرتم ةمامالاب مهةصوف قرت مث ىلا عت هللا ىل!نيرئاسل ابنا سم لوأ هنال حال اءال رامبل و هلاصس ٍ

 نا ىل-ءكلذ لدةؤبنلا بتاع لأ ةىدعناو» ىذلا حال سلا ناكسصاذاو ىسولاو: اا ٌ

 ندباك بمر مم ميو د لا وأ 0 00 1,

 مخ ه٠ 0 (اطولو) نس 5 ا ْ 1

 در ةناص# هنا لعا (نيلاسصلان مهنا انمجر ىف هانلتداو نيقس أف ءوسموقاوناك مهملاثثادلاب

 انههو لبق نمامهنن عال مالسلا هيلع طول ىلع همعأ ذيهعشت أ مالسل اهملع ميهارب | ىلعهب مع

 .فظع هنا حاحْزلالوةوهو (امهدحأ) نالوقاطولرهلوةفواولا (ىوالاةلث_لا) نالكسما

 هلوق فرع نمدءالو هدشر هاربا امن ”[هلوق ىلع فطع هنا لم ىبأ لوق (ىناثلاو) مهلا انسمسو او لوق ىلع 0

 هوجو ةعبرأ ىهو معنلا ف ان صأ ىف (ةيناشلا هلئسسملا)» هركحص ذر ضافاطولا تاو لاه هناكفاطولو | ٠
 (ابناند) رس ىهل قو موصالا نيبالصفوأ اهلعف تح ىت لأ ىهر ةءكسعللاىأمكملا (اهدحأ) |

 نءءانمنوهلوق (اهئلاثو) مكحلا كل ذو للا كلذ ن اشرولع ىلع ديا بلع نيرعذ :هلا لاغشدانا لعاو معلا ١

 ثالوهيرقلا سفن نود ثامنا نولمعي ني ذل مه ممهنالةيرقلا لهأ دارملاو ثن امنا ىلهعت تن ا ١

 هداراام نيقساف“ وس موقاوناكم -ماهلوقب ىلاعتو هناصسسنب مثل ذ نمىلاسعت هلل اء اكتف لزرن مهب كالهلا

 هقول ابغا نم هنا انتر ىف هان اح داوهلوق (اهعنادو) رهاط سلع نوم دةياوناكامفم م عأو ثةاملناب ١

 عر رطل دودو ل دل ل نالوغاسرلا ومب 1

 ١ || ىلاعت هلوق» .مالسلا هبلع حون ةصق(ةعدارلا ةصقلا) ةقيقملا ىف ةحبرلا هود لساسالا 2 2
 ءوسموقاوناكم مت اانناناناو دك يذلا وَما أن مءانرصنو ميظعلا ب ركلا نم هلهأو هازنختف هلاثيدتساف لبق نم[

 نا ىف ةمشال (ىلوالا "ل مسملا) نامل اسم همفذ ل: .ق نم ىدانذا ىلاعت هلوقامأ (نيعج أ مهانرغاف  1١نمدار

 ىلا برهلوةوهو لام الا ىلعةران كلذ هنعىلاعتهتاةءاكس :دكودو باذعلاب هموق ىلعهؤاعدءادلا اذه |

 اعل د.وارادنيرئاكلا نم ضرالا ىلعر ذنال بر حو: لاهو هلوقو»و ل.صغتلا ىلع ةرانورمصتتاق بولم 509

 ءاجإلان ا ىلعل ديب اولا اذهو يظعلا ب ,ركلا نم هلهأو ه انحف هل اني صتس اف هل وقب باج ىلاعتهقلاَنا اًضنأأ]]|
 نه غبت ح ن م هقط امم ةصفي ناي ناكم“ ءاعدو .ءادن نا ىلعاذه ل دف لاؤسلا قف بولطا اوه ناك هشروكذملا

 موقلان نم هانرمصنو دعب لاف كلذلف مهكلهي ن أو م يلع هريس: _نابوهسلعدرلاو بيذكتلانىذالا بوريك ظ

 نكي لول هنالىلاعت هللا سعأو ناكءادنلا كل نا ىلع نوةحملا عمسأ (ةناشلال ملا ابننا ااوذك نذلا ١

 ىلءمادقال !تالو ءاس الا لاس ناصقنل اهم ةريصتق هيلا با عالنأحالدصلا وكي نا نمو هءيهاي ظ

 انوذام نكي ل مال اهملعهنانورخآ لاقورا رضالا ىف ةغلامم كل ذناكلر مالا ن نكي لول بلاطملا هذه لاما | ْ ١

 ةسوسو ل ودق ىلع مدآ ةرمسفل حونو مد: ةرسك ىلا عت هللا اح نمدح سمت ل ةمامأ وأ لاهو كل ذقدل

 امأىردق تقفاو كتوعدناف رسختال نأ هل اىلاعت هللا ىسوأف هموق ىلع هئاعد ىلع حوت ةرمس>و سدلنا

 | (اهدحا) وجو بركلايسفت فدل درع انوع لعالادارلان لا نركلا نم نها ءانيتنا لاا ] | ١

 معجم .بربربوبسوبب ام بج مسمع مستجاب كا



 ه1

 ْ رعد باودر مام يو امنع سا *متأ هناصس هنا ع مويلعداوقو هريصنذ ثوربجلاو

 تةلبادود- ىف تناك ةسعقاولا هذ هنارامخالا ىفو نيلاعللا مفك راب ىف وا ضرالاا ىلا نازاغّنسا

 روسملا لا ىلاعت#ل رشا ءاثلا ضر آل شوةك» اهنا ل مق مثةكراسملا ضرالا ىلا ةعقبلا كلت نمىلاغت هللا

 ظ . :هاوئعب مالسسلام_ملع*ابيئالارثك ؟نالذ نيدلا فامأ اهتكربف بيسلاو هلوحاكراد ئذلا ىسقالا
 | 7 . اوءامل ا ةرغكحب اف لراي ىلا عت هللا نالفاسندلا فام اف ةشإ دإا مهراثآ آم هعلا ارش ترمششاو

 ظ | لدتا تين تا اةرنصلا تت نمالس! أ والا بذع ةكرشلا رالاو 1

 َّ ملا انمحو ادان ماب نو دم ةعأم هاناءحو نيااص انلءس الكو "ىلذان بوةءزو قاحض-اهلان.هوو ) ىلاعت هلوقا

 ْ لءو مييهارب ا ىلع هماسعتال ءرك دعب ىلاعت هنا عا( نيدياعانلاوناكوذاك لا اتياوةالصلا ماهاو تاريخنا ل عفا
 عججامناو معنلا نم هريغرك ذب هع.تا ةكحر بما ضرالاىلا امها نأ طول

 ١ 7 طول نوك ىفنال مهن

 ظ ىل_عاهضاف اىتلا 0001 | ةامسالاع مامتادب نع ةوينااىفاكح رمثلاو ذيارقلا نم امن ناك أم عم

 || قاك*اهلاندوو "اهدأ) هودحو ند : لوالا امأ طول ىلع هضافأ ىتلا مهلا مثمالا#سل | هملع ميهاربا

 أ أ ني رسفملا الفون اءاطعلاريثكلا لجرلا ى منو لؤنلا كل ذكو ةصاخ ةطعلا هلفانلا نأ لعاو 00 توعمعلو

 ||| انيهووهلوق زيرو كلذ نيب قرئالد هلئما ماع مودلعم قاسباو زمراصم امههذا (لوالا) نالوقانه»

 ١ ./ | (فاثلاو) ءاطعو دهاحت لوق اذهو اةنهسءءارب نو حسب نر يغ نم الضو ةدطع هلامه انهو ىأ ةمهدل

 / لا اداو هللا لأس امل مال اهنلع يغاربا ثا حاج لاو ءاَر ةلاو ةداتقو سا او لك تن[ لررخو

 ا . يطا لانا ذ ناك هئاعدريغنم بو ةءيد اطعأو قاض 4 بهوو هءاعد هللا باج فني اصل نم ىل به

 | ام ىل_ءنلفان بوعي هلانهوو هناعدا ةناجا قاما هلام. هوو لاه هن" اكفنيسهد الان مهن عوطتملا

 ا 4 هلال برقأ (لوالا ه-بولاو ) ةصاخ بوةغب "وانا اذه ىلعو ضرغل ا لعةداز ىف ىلا لقانا !ةالدل اك

 لاذ الكر ىلاعت هلوق ( ةناشلا ةمعنلا) نو او وفاموااةصو نوكي نأ ملصا ذاف 0 ةوقرك ذم ام منن عج ىلاعت

 زياماع نورخ لاهو كل اصقلا لوقا ذه نيل م ءاسا !بوةعِنو قاه+او هاربا نم الكود أ نيكل انلعس

 ءاعس هالزكلا لوانت خالصا اذا نال برقأ (ىفاشل اهجؤلاو) همرأ ني .دمكحم ل- ورع هللا ةعاطر

 هذه ائياصصأ خحاورار كدلا ملة وم هلا ىلعحالصلا اناج ولف تاريخا لعذم ماا وذا الاه دعب لاه

 لق نم حالصلا كلذ نا ىلع ل دي نذئاص انلدج اكو هاوق تال ىلا عتق ةقولخغ دابعلا لاف نأ ىلع.” الا

 ث) دمااو نيدباعممتوكيو ةمنأ مموكيو نياص موكب عةدوال كالذكن اكول هنا ”ىتاملا باحأ

 5 ءادس ةنادا راانوكي نأ (لوالا) نهيجو نموشوليوأتلا ن مدد الف كل د تان اذاو مولع ىثأ انو كلذ

 اقوة ديزلا شاك كدب مهام“ هنادا راانوكينأ (فاشلاو) هب هيا ودام هقرف ونو هةطل نم منان

 كح اذا هد رب ةدع ولالا ات الار نانا داع ناكر كات: عتب اذان :رفكو هالضو

 دبع هضرامت نادوهدملا(باويللاف) مدلاو حدملا ىلعم ءداقعاام أ ةفاتحمءوحولا هذه نا ملءاو كدب

 ظ 0 ا قانا

 ٠ 000 ا بع لما طاع اقوال ١ لسا يطول ند

 || قاتلا اشبأ عجرتذ نمش مذلاو حدملا لصفىلا ىرخأ ةرماوعج رينأالاةرورضال انه غو عض ظاوملا

 |ىأ (امهدحأ) نالوق همفوان معأب نودوي ةعأم هانلء-و ىلاعت هلوق (ةقلاثلاةمعنلا) ا ب

 | نارسم نأ لوق (فاشلاو و 0

 ا ره عتملاو حالا ةوعدلا ناَلَع قات ىضمام ءررقتو أ مفهانلعجو ةوقب لافالا قش ىلع

 | (ةعبارلا ةمعتلاو دا انىمأب هلوق ىف ناك امل اري م ع نكي ملول سعال نال ىلاعت هللا سعايالاز ومال لطانبلا
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 11 شر سامع نا لا كلذ مكحو تيذقامءاضتلا امنا مالسلا هيلعدو اد لاسقفاببحاصىلا مغلادرت | 1
 |له(لوالا لاؤساا)اهتعشصلان هديالرومأ انه»و ةَدس ةرمشع ىذح ا نءاوهو كلذب نانيلَش قحامبنع |||

 ظ هناو ةمسلإ اهل لامهنا لاه ىصال اركب انآ نافال مأ 2 !-1ىفاذاتخ امال لا امهملع مهنا ىلع لال دة" الا ىف /

 عامب ليلدلاو الت ا امها باوسلا( باوذسا) مالا هيلع ناهلسناسل ىلعهندب هنكلم كاس !امهل يي ىلاعت | ٠
 لاه منيدداش م_همكمل اكو ىلا عت هللا لاق دمفاض أو هاش .هرام ىلعمبهنعهتنا ىضر نيعباشلاو هب ةءاصلا.||

 قياسلا مكمل كل ذو يهفتلا اذه ىلعاقب اسمك-هلا كلذ نوكي نأ بجوذ برقعنلا» افلاو ناملساهانم فذ م

 لأ همف اماّمْش | ناو :دئاف نال ساه :هيفف هل وقل قبيل هس.فاقفتاناف بف اهلتخاوأ «فاقفتا لاق, نأ امازأ 2

 ا صنلا نع نير داص ن اكرلا ناكل ه نكلو مك.1-1ىفاغاتخا امهنااناس(ىناشلا لاؤسلا) رولطلاوه كلَذف ||

 ّْ ىدب ةران هنا مث صا ن نءنيرداصاناك امها قايملا مروان نارا ا ضال( تاو 5

 | راج ريغ هنكلو هلل ىف مهتم ازئئاج ناك او داهتجالا نا ىلع ىرخ أو ءاببناالا نمزي' سريع داهتجالا
 رت ذناو لوصالا ىف لو هدلاب ىهسملا بن اّمكى هله! ىف همفانماكت دن( لوتالا ذخ املا امأ )هل ةسأ
 رومأ: مالسلا مهملعءام ءامس الا نمزب "اجريغداتحالا نا ىلع ىاسحلا جا نيفرطلا نم مالكا 3ك

 قطس امو ىلاعت هلوتو ”ىلاىحوبامالا عستأ نأ ىس ةنءاقلتنءهلّدباناىلنوك.ام لق ىلاعتهلوق (اه 5 0 235

 ّنظا ا ىلا هريصمز والف انسقي هك اردا ىلءر داو هو َنافلا هّميرطداهتالانا (ابهيناثو) ىوهلانعا
 كيرو الف ىلا عن هل هن ولوسرلاة فلانا (اهئلاث) دست <ناهزوالهليقالنياعملاك | ٠

 1 ول (اهعبارو)ر فكلا بج والت ادت اونونطلاة فاو ميتءرصمامف لومكح ىتسنونمؤيالا ٠

 ا ىلع لد حولادورو ىلا ناعلل اوراهاخل | لَم سم ىف فةواساو ان ئوأ ىف ف دال ناكل ماكحال | ىف دهتح نأ

 صنلانا دف نكل صنا ادقفدنع هملا ريس ازوعامغ ادابتجالا نا (ارمسماخو) هيلعّزاسريغدابتجالا نا
 اًضيأز ال لوسرلا نمداهتجالاز اج ول (اه.داسو) هنمداوتجالا زوال نأ بجوف عنةملاكل وسرلا قف

 ىلاعت هللا صوصن نم ىه أ اهب اج ىبلا عد ارمش ذاا هذه ناءنامالا لصعال د محو مدلل هدي سم ٠

 عمتأنا ىسفن* الت نم هدب أن أ ىلن وكام لق ىلامُت هل وقنا لزالا نع(باوااو) ليرب داهتسان موأ 0

 انءاقل نو ريال َنيذلا لاف هلوق يقع هلال اننا لاديا شدراو هنال مكلوقىل_«لديال "ىلا سواامالا 1

 نالد.عيف ىوهلا نع قط امو ىلا هت هاوقامأو كلذ ىفداهتح الا لش دمالو هل ةيوأ اذ_هريغنارقب تنا | و

 ناو لصفتلا ىلع كلذك ن )ناو "هلا ىلع ىو نعوه هنفدهتباىذلا نا لوةيداهتجالاهلزو نم ِ

 اذا ىلاعت هللانا ىناثلا نع(باول,او) لةءلان نوكي ىذا ا همكح ىفال ىلاسعت هلا نعءادالا ىف ةدراو : هَ , الا 0

 ىرخاةروءىف ىعملا كلذ ما.ق لد ىلع بلغ مت ا ذكي ىل هالا ىف اال موكل ن وك كذظ ىلع ىلغاذا هل لاق

 منالانا ثلاثلا ن 0 رطىف لب هنف عقاوريمعّنافلاو هبع وطقم مكحلل اانههنءل دمك اه
 هناهملع لماذلاو موصهملاريغنءاهرو دصب طورتشماهمذل اك اوج لب اقاطمةزئاجتا دتلا ةفاانا
 هملع هلعأ عبارلا نع(با ولا او)دكوأ لوس رلا لاحو مهتذلاسخم عئتم# مئاداهتجا ١ وءمح نأةّمالا لعزودع
 تؤ ةروصلا كلن ةر وقبل نكت لرسانو زان نارا لف قابلا ماعونغ ناك مالا

 دئامش رودلا ضعن فهنعصنلا سح نأز وال ل سماخلانع(باوخلاو) فو هنامرحالف داهتسالا

 هفالخ ىلعة مالا عامان عوفدم لا ق> الا اذهنا سداسلا نع(باوااو) داهت+الازاوج طرشىل هك
 مالسلاهيلع دنا (اهدحأ )هوجو مويلعد اتجالازاوج ىلءلديىذأاو ني ركنا همشنءباواوداذهف
 نأوٌدب الف ىرخةروصف ىنءلا كا ذماسقّن ظوأ عمت ىنععلاعم لصالا ىف مكانا هنظ ىلع بلغاذا
 فلام نا ىهو ةمنمقي م 3ةمهدنعو لالا ىفام لثم ةرودل هذ د ىف ىلا عت هللا مكح نا هنظ ىلع باغي

 مكلا اره ةفلانل ناقملا قامصتسا تاغ نت م كةملا نيتاه نهدإ وتب باسلاقافعتسال سلا ُ
 57 رد .وأنيضيقنلا نيب عملا ةلاصتسال لاحم وهواسعم كرتلاو لعفلا ىنعمدةينأاما اذهدنعو نوذلملا

 ظ



05 : 

 ل سل م

 اومألاهموت بيكم هنا(اسهبناثو) نيرسفم ارك الوقو»و قرغلاوهوراةكل اب لزاما! باذعلا هنا ْ

 هم هنالبرقالاوهواممئعهتنأ ىضر سامعنبالوةوهو نيرمالا حوش هنا (اهثلاثو) ىذالا نم مهم

 ْ 8 ددي اري معلا ناكسسو ءوركم لكم بنم لاش دق ناكو هلي وط ةّدم ىلا عت هللا ىلا مهاعد دق ناك مالا
 ْ ملعب ثح نم فوخو مغ ىلءاضيأ ناك كلف اذاذتار»ىعأو مسهقرغب هناءأدا ىلاعت هللا مالعادنعو كلذ |

 كلذ عسب نم هصلخ ناب ميظعلا بركلا هنع ىلاسهت هللا لازأف قرغب ىذلا نمو ٌقرغلا نم صاخم# ىذلا نم

 موقلا ىلع ءانرمسنو بعك نب ىلاةءارقف مولا نمءانرصنو نكابعت ةزفامأ همي نم نم عسب صاخو 0

 هباذع نمانمدعب ىأ هنا سأب نمانرمصني ن ف ىلاهذلاقو موقلاهوركم نم هانرمصنو هريسة: دربملا لاه ع أأ]
 لذه تعممورمصللا هع هءواطم ىذلارصن هنا ف ا تحج لا سدح اص لاهو ىلع ىنععنمةدممعوبأ لاه

 ىنءلافءوس موقاوناكم منا ىلاسعتهلوقامأ هنم نيرمصتنم مهل جا ىأ هنم مدهرصن  مسهللا قراس ىلع وعدي

 مهنم هصاخ هي ىذلا هجولا كلذ نيبف نيعمج أمها ةرغاف هل مه.يدكتو هملعمهدر لجال ءوسموقاوناكم مما
 -ج راى ناك دانامدسو دوادو) لاف هن مالا امبلعنامآسو دواد ةصق( ةسماسللا ةسق ١

 ١ 02 واد منا رطسوإلع داس انت الكر ناهلسا» انمهفف نيدهاش مهمكتساكو موقلا ّمغهف تشفندأ ا

 حعيرلا ناولسلو نورك اش مسا :أىلهف مك كا نممكنصحمل مكل سود ةعئص هانطعو نيلع افاثكو رم رطلاو نكسب ٍ

 | نوامعيودل نو صوغي نم نيط امشلا نمو نيملاع؛ : لكياكوامفاكراد تأ | ضرالا ىلا ءيهاب ىرجت ةفصاع ١

 ا 0 نونلااذوابرك زو بوو ناملسو دو ادو ىلاعت هلوقنا معا (نيظناح مسولاكو كلذ نودالع

 ٌ 1 8 ةدوصقملانالءاوالعو كح هانت ؟اطولو ةوقن مو لبق نم در ميهارب اننا دهسقلو فوق نم مغتام :

 ا ام هتمدحاو لكدي صتنعامر بص دام :ركرتشملا ةمعنلا الو رك ذؤناهانسو دوا د ىلع ىلاععت هللا عن [

 ىلاعتهتلانا اهيذةمعنلا هجوو ةموكسللا ةصقىهو. ةروك ذملا :هتا | ىهذ دك مشملاةمعنلاامأ مسعنلا نم
 كلذواهظعأو تالايكنل الضفألملا نا ىلعه سنتا ذه ىف ماماعو كت ان. ةاالكو لوقف مهغلاؤ لخلاءامهتز
 لاناكاذاو ّنعاو عب رلاوريطلاو لامخلا ريف لمت للا ءنلا ارئاس ىلع انهه 54 مدقىلاعت هلال |

 قفنلا تبكسلا نبا لاق( قالا ةلعملا)لئاسس هسفواهرغب كلا“ انسثالا ذه لاشمأ ىلءامتقم

 اراهنو السل كلاذزو< هنأ نسما نءو نيرسفم ارووج لوقاذ اهو عارالب ىرتلئالاب مغلاريشتتتت ا

 قرعلاب دبش لوالاو مركلاوه مهضمب لاو حرزللوه ثراحا نا ىلع نيرسفمل ارثكأ (ةساشلا هلكسملا)

 دواد دا ارا نأ عم نيدهاش مس «نمكملطلاكو ىلا.عت هلوقب نات | عهلب ا لقأ لات نم حح ١ (ةثلاشلالكسلا)

 |نك املا ىلا ,ملافشأ ذاق موكا ىلا فانيدتت ماشا لا فاشياكم كلان ا(اوج )نابلس

 ” |نآوجو ةسقلا ةيفيكف (ةعبارلالئسملا) نبدهاشامهمكل اكو ىرقو نيس:ثالا نم: رثك أ أعومجلا ناك

 باص (امهدحأ) مالسل اهملعدو اد ىلع نالجر لد نيرمسفملارثك !لاه (لوالا)
 أون : الاو ث رح

 مالا هيلعدوا د لاف, هنمت قب أ امو قرح تاشداذيه مم غنا ثرحلا بحاصلاقف م ءبحاص ١

 | تيطتلىذاقلا انا تنكول لاف ءاريخ افاكشب ىنطق ف.كلاقف ناملس ىلعارخاج رشق كل نفل ناميهذا
 1 بحاص لا غلا عفدالاقف امهم ىضقن قت تنك ف ك لافوءاعدف مالسلا هيطدوادكل بر يشافاذهريشب

 01| لك أمون هن وكل بقسملا ماعلا نم ثرخلا ناك اذا ىتسربولاو لسنل اور دل نماهءفانمهنوكسش ث ربحا
 || هتاامهحر لتاقمو عيرشمد وعم نبا لاق (ىناشاا) هثرح ثرذما بحاص ضيمواهاهأ ىلا رفا تضد

 3 مركلاتدسنأو نامضقلا تاك ًافرعشب الوهو مركلا مانغالا تلخدف مركبنحي ”هلمل ت اد لزناعارنا

 نكي ل هنال ميغلاب هل ىضَتف مالسلا هياعدو ادىلادغلا نم مركتعلا باص بهذف
 : ا نغف مركلا نمر ب

 نش ةيرذلام قذر أ اذهريغ لاسقف هر هاربخ افاكشس ىصق فكم «الابةف ناءلسب او”يمواوبح رض توات معغلا

 || نيقيرغلاقئراوه ىذاان ىئتريشأالا ةوتلاو ة ةودالا قه ف لاو نابلس عرف كل ذمالسلا «ءلعدوادربخأف

 | ناك كريصي تح مركلاحالصا ىف ىهارلا لمعي واهعف انعقفترييت- مركلا بحاهىلا غلا لتلاضف |
 درب
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 ىذنني ::. هال ايريضن دئاوزلا لوصالا لي اةماماف دياوزلاب دئاوزلاو لوصالا:لومالا هلو اقم نجح هنا 0

 هقلا ىذر ىفاشلا لاه ايدي مكفسم ركلا عفانلتيز اوم تناك ةئنسلا كلف حغلا عفانم لعلو رقفلاو فمما

 عفاتم نم بماغلا هتوفامءازاب هنم بوصغملا اهب عفتنيل ةمقلا نمضي هنامدي نم قداق ادع بصغ نوف هنع ش

 داهت+الا ىل_عةينيمت ناك ةفلاخن نإ :نا اعطق تدن نارب دقت ىلع(سهاخلا لا وسلا اذارترهظاذاف دمعلا

 مهيففد>او ثبصملا نان نولث امل ااما( با وحلا)ن وسص»نكلاو اه ساوبنب صا اضاع ٠٠ ”لهف

 اذ مالسلا هيلغنا.هلس صيصخخل نكي ملابيصم لكلا ناكولو لاف ناملس اه امه ىلاعت اوي لدتسا نع ا

 بيصملا ناكولو العر كح ات ؟الكو هلو قب ل دّدسا نم م مويفف نوبي سم لكسلا ناين ول الاامأو ةدئئاف ميوفتلا

 .(لوالاامأ) نافع نيلال د سال !ناملعاو افعواكحاننت الكر لاقي نأ عصام اطنخ ةلاعوا داو |
 غل هنال ءالسلا هملغدو اد كلذ مهد لوز مس انلا همهف هنا للمتكف باوصا | همهف هنا لة ل ن

 و ع اذن الاى امرثك ١نا ىلعهن مكساما سطل

 هانت االكنا لقد لىلاسعت هنالف ( ىناشثل ام و)انعرمش فكل ذكسهال |نوكي نأ ب جونال كلدو زو

 مزلوال هنا ىلع ماكسالا قرطود اهتجالا وجوب ابلعو اكسو ان ١ نوكين وروما لإ ديوك

 هذه تءقوول (سداسا لاوس ا)انع رش ىف كادكس الان وكي نأ مهءرش ىف اميه درتكش لك ن
 ىلانوضة: كل ةيةاضقلاو ةمكحما الاهذه ىرصيلا نسما لاق (باوملا) اينكساعاوب :رش ىف ةعقاو :

 هناجر ىفاشلالاقف هيكح ىناوفاتشا مث عاج الاب خو سنم هنان وعرب ءابعلا نماربثك نا ملعاو ةماقل امون

 ناو هياص ىلءراهنلانعرزلا طفح وراهلابهتيشام بيمست ةيشاملا بحاصل نال نامضالراهملا, كلذ ناكَأ |

 ملاذا اراهنو ناك الل هملع نامضال هللا هجر ةفيشونأ لاكو هيلع لمللان اها ف-نال نانمضلا همز, المل ناك أ

 ءاربلا نعىوراسع هللا جسر ىعفاشلا تح اورابجءامدقلا حرج لسو هملعهتنا ىلص هلوقل لا برالادابّدعّتم نكي

 لاسو باع هللا قص دق [كوش زل تلو ارك نقم اس غال هتان راض ةقان تناك لاه هنا بزاعنبا 1

 ةم_انملا لهأ ىلسعناواهلعأ ىلع للاب ةشاملا ظف-ناواهلهأ ىل_عرانلاياطثا وللا ظفسنا ىضتفأ/ ٠

 ْ صخىتلا معتلان مكاذدعب رك ذ ذىلابعت هللا نأ م . الاهذهىفلوقلا مامتانحر لل ل ١

 نياعافاكوريطلاو نص! للاب دود عمانرف ١و ىلا ءتهلوق (لوالا) نيرعأ مالئاوبطمو اا ٍْ

 ”تناكلامللانا (امهدحأ) ناهجو مبستلا اذهريسغ:ىف (ىلوالا :هلئسملا) لئاسم بقوا 1
 يات والاب لاددتك دهير مالسلا هسلعدوادرك ذاذا لتاقملاع (اهدحأ]اهوجواو ورذغأ 1

 مالسل | هملغدو اد ناك ناس نن ناملس لاه( اهل مث )ل ام )ا هتباسأ دو اد عساذا ىاكللا لاق (اهيأ :اناق) 1
 ضعءيراسةاو»و (ىاشلالوقلا) اامتشاواطاشن دا دزيذ تسقى احلا ىلاعت لبا هأةرتفدحو اذا 00

 هدم مسالا ئث *نم ناو ىلا. وق انج ريطل او لابمبا يبست نوكسحي نأ ل قحي هنا فاعمل باصصأ 1

 انيقيدادزعف ةرورمض كلذ فردو ناكمال_بلا هيلع هنا بسب ناك امنا دي مالسلا هءلعدواد ص.هذو ا

 ىف مالكأ !لصحولاول اف ةلزتعملا امو هوهاظن ء افلا فرمصىف ةرورضال هنال برق لوتالا لوةل اوامظعتو 1

 ةردقلاو :لعل او ةادلسا لوح ال لسلسا مشب نال لامش (لوال او) هبف ىلاعت هللا لءفيوأ لهفام!لصخم للا |
 | العاف نكن ممهدنعماكتملا نال لا اضوأ (ىفاشا او) لعفل هم لمصتسي ار داق املاعاسح نوكنالامو 1

 لسخلا ال ىلاهت هاو ماك. لا ناكل ىلاسعت هقتاوعن مالك اكل ف لءاف ناك ىل مالكتل الث ناكرمال مدلك 1
 لاح اي ىلاهتةةوقالث مولا, راسا دواد عمانردسو قعماولاف !دهدنءةهرهاظ ىلع ءوارجا نكعال هناثثف | 1

 ىلءهيف ظفللا ب رخة حا. ل اوه ىذلا ميسلا نم نص بيسو ساي ئرضو ساير اارا ْ ١ ا

 ىأال» وطاصسراهلا فكلنا هلو ةكوهو ىريس ىأ هعم ىب مس ل_#قرثك اافىصسال.ةلدر ةاولوريشكتلا | ٍ

 هذع هزئت امر اس ىلعو ىلامت هنا ةردق ىلع هنلالدإ مدسنل اوه اهريسزالوةنفادهتدئاذااههذمو افرمصت ٠

 وهو هنا لءف نم ماكل نا ىلءو ع ونعم اذهو ةامللا لسة:ال لسحلا ةْش,نا ىلءلوقلا اذهرادمنالداو ْ ١



 0و1

 عاراج ريو ل معلا ةريدبب لطان وهو حارلا ىلءعحوجرملا ريو أن يضقنلا نعولفنا ةلامتسال لات وهو

 ٍ ةعاف ىهو ساسقلان لمسعلا ف لد وع ااهماعىتلا ىه هّدكنل اهذهو سانقا ا لمءااوه كل ذو حوجرملا ىلع

 ةون(اناند) مالسلا هيلع ليربج نمد ابتجالاز او ىلعهجو نا ذهو مالسلا مهيلعءامالا قس فاضأ

 ]| | مهاضفأو نيربتعملا ماما هنالهمث مالا هماعلوسرلا حاردنا بجوف رابتعالاب لكل أ اوريتعاف ىلاعت
 ا : داو لكناكلالاو لذدم هم لوس رانوكي نأ بج وفءالعلا تاجرد عفرأ طايندسالان ا (اهئلاند)

 ' دور اشعال نم ىلعا ةجرد نكت لول مزاب اغا اذه لبق ناف بابل || ذهى هم لضفأ نبد.رتحلا دا نم

 ( أ ىذلا داهتججالا نم ةجرد عفرأ ناك نيقيلا لمس ىلع امحو ماكتسالا ردسي ناكدنال كلكم الا

 رد لق ناكل داهتسالا نم نكس. ولف عضاوملا ضعيف صن دوحيال نأ عنسالانلق نافل الا هاراصق

 تاكدابتجالابه مل ىلا عقلا نان: دقفاضي ا ود اتجالا نم مكلسا كل ذ فرعي نأ هذكع ىذلا دوت ا نم
 ردءامب النت يشن لح وفءاساالا ةثروءالعلامالسااهءلعلاه (اهعبارو )مكلساب عطقالا فم كلذ
 ش اكنع هقالافع لا ىلا عتهنا (اوسساو) ”هلكسملا هدهىف وقل مات اذه كلذ مس.نعءالعلا ثربا داهتجالا

 5 أ وهف قتلا ىوهب ناكتاو مهل تنذأ لوي نأ لاصتسا ىلاعت هللا نذاء ناك ١نذالا لاَدَه مها تنذأم

 ا ا داهت-الا نزوح ولى اجلا لاق (ىناسثلاذخأملا) بولطملا وهن داهتبالا,ناكن او زئاجريغ

 |0اا ح اسوا لس وىذلانا(اهدحأ) هوجولز زوال نأ بح 'لئسملا هذه ىنذ مالسلا
 ا 3 "الا نءاضؤءام_هدحأ ل_ء+داجالاقزوك فك ذرادةما لو هاه ءفانم نمو

 هج ناكناودا مالا ضةشإ الداهتالا نال ضأن النأ مزلاباوصناكن ا مال لا هيلعدو!دد اهتجان ا

 3 ان االكو هلوةب امه-دما.1 ف ماللا ميلعءاسبالا نع هاك امرا سكه ب ول ىلا عت هللا نيس نأ بجو
 ِ قا ذالعال نلغلانه لصاخلا ناكل دايت الام ا (اهثلانثو)دو ادن م أطيل عقيل هنا ىلع لدالعو
 ناملساه اممهذف هل اوقعم دارتجا نعن وكن نأز وحي فدك (اهعبارو ) انعواكح اننا ١" الكو لاق ىلاعت

 | مناينانلا نعد: ارمصملا مكحو تال اعل اكد اهتجال ا نم عنتالردقلا ىف ةلاهسان ا ل اوالا نع(با اوحاو)
 | كتابا ير طف عقاو ّنظلاف سامقلا, ك ست نم نا انيب(تلاثلا نعو)ر ”اغصلا بان اني حا
 بح نم هموذ ىلا عت هقاناكانرك ذام ىلا هداهتججاءاّةاف دتج او لماذا هنا( عبارلا ن نييزل عراتخللا

 منان نابل دواد فالتخا نوكسح, نأ عنتالهنا ناب فمالكلا لج اذهف كلذ قب رطهلب

 1 أآتدسب ؛ هيقام_هفالتخ انوكي نأ اضيأ عندجال هنا نابب ام أو داهتجالا بدس: ناك اغا مكلا كلذ ىف

 هبمكح ىذلا مكحل ايتيل ملا هذه ىف ىلا عت هنن لبق نمار و امنع ولنا ةطدوا ذا لام هَ رطف
 لا كارا لا ذدواد فرعي نأ« أو ةصاخ السلا هلع املس ىلا حولاكا ذو لاصسملا

 ْ ا هتلالز زنا( لوالا) نئهجول لطاناذه لبق ناف هسا اًيسو أ[ ىأن املس اهانمهففهلوقف ذ اعج امهمكح

 | كامتهقانا (ىناشلا) نال ىلءالدو اد ىلعاضي أ هذسن لزني نأ بجو دو اد ىلء لالا ؟ىلاىلاعت

 أ وت لعرشكل حدملا اها حدمريثكه مهف ىف نكي ل صنل لم .- ىلع ةناكولو مهلا ىلعامهنمالكدم
 انآو صنلا لخالامهنالدةانوكنأزو< هنأ مينااذا(ثلاثلا لالا طابنتسالا ىفذقا ذم اورطاخلا
 (| رابخالاف ىوردنا (ا هدحأ)ه وحراج راداهجالا(ب اواو ىلوأ نبل وّدلاىافداهتحالا لحال نركب

 اه-ظه ىو ىلو أ كل ذرتغ نا ن املس نم عمب ودع كلذ ىف مكاتب دةنكي لمالسلا هماعدوا دنا ةريث كلا

 هقكيالو هرهظب ناكلاصن نآكول هنال صنل مق ملبال كلذ لكو ءدنءامدر وب ىلهدشان مالسلاهملع دو ادنإ
 سابع نب اهرك ذام هم داهتجالا هجو نا( با اولا)دابتجالا ف رطناكفيكمناا و (عبارلالاؤسلا)
 ناهدنع ناك ميغلا ةمقلابو اسم ناك مركلايررمضل اردد موق عالساا هملعدو ادن ا نم امهنع هللا ىضر

 هللا هجر ةغاحوب أ لاق [م هملع ىلا ىلا م مغ الس مرجالفعتفنلا نمل لارين أر رمضلا كلل ذ ىف بجاولا

 ىلا ىَدأ هداهتجا ناف مالبسلا هيلع ناسلسامأ وةيدقي ذأ كلذدب لوما هعقدي سفتلا ىل-_ءىنج ا ذاديعلا ىف

 سس ل م ل سس سس

 هنأ
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 رهاوملا نورك سفراخلا ف 0نو دوغ .ملادار ,لا(قوالا تال )نئاجب فود ناس مهلك كاذأ ا
 هلنؤلمعي لافأك ةسقلا عئانصلا عا رتسخاوروصةلاوندملاء ان, و نهملاولا-عالا ىلا كلذ نوزواصتي و 1

 رداوقلاونيخاوطلاوةروثااو مايل اذاختاكت تاعانسلاامأو نادهجو ل.ئاقو بيراس# نم ءاشيامأ | و

 نيطامشا أ ن نءنإىلسل انركو ىنعي هنو دوغ نم نيطايسشلا نمو هلوق(ةيناسلا:هلئسملا) نوباضصلاو

 نم عفر عضوم ىف نوكي نأ زوو حاجزلا لاق حميرلا ىلءاسق فن بصنا ا عضوم ىف نوكيفهلنوضو غي نم

 نيطام- تلاع نمهثودوغنن هلو خب رلانامل سلو ىنعملان وكي نأو حي رلا لع وسلا (اههدنسأ) نيهجوأ

 و*مهنم صوغي نم نركي نأ لفك( ةثلاثلا هل ثملا) ريسإتاوههلنوكإ .دادالا ىلعاعفر نوكي نأز زوعو ا
 هلرتالا ناكتاو نم ةظفل ىف نيلخ اد لكلا نوكيو ىرخا ةسقرذ ةم-ملالقحي ولاعالار اراب

 || نينمؤملا نودم_هرافكر م٠ ىلاعت هنا ىوردق هنكل م ءرض هنأال اره اظاا ىف سل ( ب ارلا وأ

 اذا نمؤملا ناف نيظذاح مولاكو هلوق(ىئاشلاو )نمط ام 0 اظذاقالظا (امهدحأ )نيوجو .

 ملاك هلوقرتسفتىف ( ةسماخلا هل كللا) رفاكلا ىف كلذ ساس او دسةيالئل اظن نأ بحال
 مهردم (اهيئاناق) نا دوم نم اعجوأ ةكم الملا ع نما مب لكذ كانعت هنا(اهدحأ) 5

 اقر راع ةقا طز ساء الاف (اهتئانو وزهسضلاخ نم مهفوخو ةتماط ملال 0 2

 ىلاعت هنا (اهدسأ) هوة ودل همقاك او نيطظو ةحم داينيدساسا »2

 هنامز ىفادحأ اودي تأ نم مهظفيع نأكى الالاف (اهيناثو) هنوكرتب رغي واو بهذي الل هرلع مهله د نأ

 لالا ىف هنود. سفن مراهتل ابن ولم عزم مما مهأد ناكفاواعاماو سف نأ ن نم مهظفحين أك ( اهثلاث 7
 نوردقنال ةةقر مهءاسجأو لاعالا هذهموا امه نفك لاهو هسفنىءامملا ل أس: (ةسدادلاهلكسملا) 0

 مهءظع قداآزو مهاؤقو ةصاخ مها دج ف ثكهن هس هلأب بايسأو ةسوسولا مونكياسناوىل قتلا لع ىلع !

 ةقلملا ىلع مها يول هلال ىلوالا قامت ىلا هللا مهّدر نا واس تامالف مالسا اهملءنامل كاز هه كا :نوكلاا ٠

 مهمةلخ ىلام :هراذلف للا تازههكت اكل ةالدلهجو ةينلا ىنم.ىاولو سانلا لع ةيشراسا ةئاثلا |

 ادت رد وزرخال)ز ءانجألا و ”نلبانا تلق )(اهدأ) هوجو نم انقا مالكا اذغنا لءاو والا
 اذه تاق ىلاءة ىرامال الثم ناكل كلدكب حال اناكول تلق ناف مهم نان وكب 1 زيصتملابتاهتالو زم 00 ؟ سيل 0

 ةساسلا مزاوللاف. تصون تامرزلا ىف كارت تالا ىلع ل دال ةيتومثلا مزاوالا فكارتش ثالا نال يعض | ظ
 نا ىلءءانب همالكو فيطالا مسلس ىف ةقاشلا لاسعالا هذه ىلءةردقل! لو دحزو ال ل نكل مسج هلا اناس 1

 نم بال هنان تلق ل نكله ءاسج [ف كت نم ديال هنا ناسف عضل“ ءارةتسالاالا ديف سدلو طرمثةسنءلا || ١
 مزالري-غ سيلتا الق سيال ىلا ىطفي ال هلوق مالسلا هيلءناسماستو مدعي ىوالا ةقالثا ىلا هر 1

 ةزدعم تناك مهداسج أ ةوننا لاقي نآزو<ال4 لوي نأوعدمللفهسفئا:زهعم كلذ لغساذ ا ى شايل ٌ ١

 : اماملاعلا اذه مات أن ازعاو ديال دشنالا مئات نكش ال لاممالا اذ هماسق عمو كالي ةرشآ بنا /

 دوادل :ز تم ىلاهث هللا امهاعس دقو دي د اوةراجا ماسالا فدك اف فثكلا امأ ةفمطاوأ ةفئثكحص
 هنالرسشاا ص ىلع لديةومنلاو دمحوتلا ىلع ل دباك امهئمدحاو لكودي داس نياورفطا قطن اق مال. هملع

 مالسلا هيلعدوا د عيصأ ف لعج نا ىلعر دق داو ةممرلا ماظعلا“ امحا ىفدعب ىأن ةزاحلاءانسا ىلع زدقال

 فطلاراب اوم اعنج ساملا بارتلا لعب نأ ىف دعب ىافةفاطللا ديا ىف عمصالا نو كح عمرانلا وق

 ىلامتهلوةفءا وهلاامأ مالسلا هلع نايلسل ةز عم هللا امهلعجدق ورانثلاوءاوهلا ماعلا اذه ىفءامسشالا ظ

 ص وذلاب مسه سم أي ناكسف ىلاعت هلنا مه ردم دقو اممنوقواذم نيطا._ثا انالفرانلااامأ ومعي رلا هلابزرضسق

 ٌدضلا نهدضااراهطا ىلع هن ةرادق لعل ديال ذو كلذ متع رشي تا ان هو نانا قطر انلاوماسملا ىف

 م-رأتنأو رضلا ىف مم ىنا هير ىدانذا بولأو) ىلا عت هلوق# مالسلا هءاعٍبونأ ةصق ( ةسداسلا صقل
 ْ )ب دياعلل ىرك دو ابدنء. هةجرم_جعمم-هاذمو هله هاشن 1و "رض نءهباماشة كك هلا تساف نءجارلا ْ

 ّح ار 11
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 1 ' ةّمالا تعم ن نكلو مالكا !اهتعردصد نأ ىف عاما الفرا اامأ (ةمناثا اهلشسملا) عوذماشأ |

 ا لعدوكتلا ف.اك.ل ا ةجردىلا لقملا ىف غلش نأ اهيذ عنتمف دكت الملاوأ سنالاوأ ن لسا اما نيغلكملا نا
 وها قهارملا ةلزنعمهفا | ىف اهلج ثيح نمد :ردعم كل ذراصةافاك«نكمإ ناو ىهذب و سهؤد نأ ىف لفطل لاك

 100 )لاب ,للا ف لوةلاكمهفلوةا|نوكذفزوالاسع هزم" ىلعو ىلا« هللا ةردق ىلع ةل الد همن اضيأو

 8 ران ف.ككص لاق الثا ن اكىنانتتسا وأ تادهسم يعمي لاس ندعي فاشكلا بحاصلاف (ةثااثلا
 نال تاقربطل | ىلع ل ارمجا تمدق ل تاق ناف هعم لو ةمام او لالا ىل-«فوطعماما ريطلاو ند: لاقف

 : | ةاطخاندا اومحربطا اودام ا ملالزاعالا ىف لش دأو ةردقل | ىل_ءلدأو بعأ اهصدستو اهريضه-ت

 1 السلا مهاعء ادن الاب كلذ لعفن لدقو مدنءامع ناكناو اذه لعفن نأ ىلءنورداهانا عملاق نيلعافاخو

 ظ سدد من هفمكسأي نم مكت هكا مكل سوبل ةعنص هانلعو ىلاععت هلوق (ثااسثل!ماعناالا)
 مكذسدهل (ةيناثلاةهلئسملا) اهسوبل ةلاح لكسل سبل ا« لاه س ابللا سوبلل ا( ىلو الا لمس ا)

 ١ هي نم ءانلاو ل_جوزع هتتنولاف اهدي دشتو داس ها اف.هذعو ءانااوءابلاونونلا

 . | دوادعردلا عنص نم لوأ ةدانق لاه (ةنئلانلا"هلسملا) س وملاو أ دوا داوأ ىلاعت هلءاس.لا وع ردلالب وأت
 5 0 نس ارك ذاقلسا هذا واهدرم نمل وأ ًاوهفهلبقئافصتناكاسمناو مالسلا هلع

 ١ !ءاهسبلو اهنم غرف ى- تكس ملءفياسم لأسي نأ دارأف ع ردلا ىلهعد وهو هريضح مالسلا هيلع

 ا ءمط هلاك اني غب هسنم لس هل دي دس نال ؟ىلاسعت هللا نا اولاهتهل__ءاف ل_لقو ةمكح تمهل !لاسةفهسفن
 1085 أ مكسأب ندم 1 رع و مكعنمل ىنعملاو هلككو سل ا ىل عقو ناو برا انهسه سابلا (ةعبارلا هلكسسملا)

 أ ءردلا ل ءنملو أنا ىلعةةالد هدف (ةسماسجلاةلكسملا) ١ حمرااومهسأ اوف.ءلاو ىلا او ح را نم

 3 [رهدلارخآ ىلا قاخلا نمنيبراحن ا لك ام ةم_هذلا تمعف كلذ هنع سانل |ثراوتف هدم سانلا لعتمت دواد

 ا ١ ا هذه نم مكملع رسام ىلع هللا اور كش ا ىأ نوركاسش من لهذلاسةف ةمعذلا ىلع ىلاسعت هلل لأ بش مه ءزلف

 || مالسلا هيلع ناهلس اهب رصخ ىقلا اسنان جوا درع ١مل ارك ذا هايس هنا لعاو ةعاصلا

 ْ 1 نيطامسش هسشااو حب رلاهلرض-نيرعأ هسيلعهدازو هتومو هكلم دوادنمناءلس ىلاعت هنناثرو تالا

 ٠ | ناهنا مجال ةداقنم ةعّذ اط اهانلعب ىأءىمأب ىر هن ةغصام مير رلا نامأ أو ىلاعت هلوق (كوإلا ضإلا)

 ]| لق نافئيتلا ملا ىف اهرض م ىلاسعت هللاو ةنم تناك ةناا.هدارأ ناو ةفصاع تناك ةةصاعاهدارأ

 / || عما نوكي ف يكف باص ثيسءاحرداوف فت ةوارلاىلاهتدقااهفصودقو بومهلا ةديدثلا فصاسعلا
 | تدعبأ همس كات لم ذاق ميسنلاكة بطة مخ راهسفت ف تناكاجتا(ل اوالا)نمهجو ند (باودلا 9 امر

 ةدصاعو اه سف: قءاشر ني سعال نفي ةعباس تناكو رهشاه-حاورورهشاهودغلاهام ىلع 5 ةرهس ل٠ «ىقهب

 0 ايس يمل اهبويهو مالا هلع نايلسا اهتءاط ع ءاياعو

 ئرق 5 (ةسداسلا لكما )هتدارا م ك- ىلع امومه ل الاغصاع تةوىفوءاخ دتقوف تاك اجا !(فاسثلا)

 1 | دواد ف لاقل .قناق لابلبا ىلع فاعل بصنلاوءا دسالا ىلع مهرلاف امهيف بصالاو عراب جحايرلاو عي رلا

 000 رلاناملسلو ناماس فاق لاب 5 دواد عمانرت هدو

 اانرضفلاقو ريطلاو هعمىف وألا. ابدل رق ىف اضيأ بات رلاادذهىار وماللايمالسلاا هيلع ناماس ق2 ىف

 لبلسا نا لمت انلق ماللا,ناماسو عم اغفاب مالساا هماعدو ا د صه ىف دن افلاام ىه انى رد خب رلادل

 ى ريجامالاوض يد رنج رلاامأكئاَملا مالي هملا ف._ضأاخ ف عفو يسع مننا لغت شا
 | اكرايىلا ضدرالاىلاهلوقامأىانقا اذهو كَ املا م الب ن الس ىلا فمسضأ م رحالنةمدفلا ىرما

 نا.هاساهياع بكري ماشلا ىلارتطس | نمريست تناك ى واكل !لاوت سد#ةملا تدب ىلا ىضملا ىلا ىأ نما اعللاسيف
 نأو انةا>ىفوانل سر ىفريبدتلا اذه بدن نأ انم ممءايشالايازلعل ىأ نيملاعزئ * لكب اكو هلوقامأ هناصصأ 0 ْ

 نودالعنوامهبوهنوصوشب ن هناطامشا | نمو ىلا هلوة(ىناثلا ماعنالا) ةرهاشلا تت از عملا ءذح لعفن ْ

 ا

 كاد
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 قو مالسلا هلع بوي قري هققرواذاغلوقي لزيل كيلق علتنل مهونا نم مهغمدا ليسن مه« ور

 رفغتسا  ح مالا هلع بولأ أ شيلب ل شدلب كلذ متغاف هسأر ىلعاهعضوو بارتلا نم ةسْفبق ضدقو

 هلدنعت كنا هلعل داولاو لائئارتشبو ؟قئادوهانعأو هاا لاهو هفقومفقوو سلبادههف عجرتساو |

 قلطنا ىلاعت لاذ كل :ترغكمل دس ىف هت باول ميعز كل ىناوه دس ىاعى طا ت'ألهفداولاو لاملا 1 ١

 هيلع بوب أ دجوفاعي رس هنناو دع ضَةن اف هناسلؤ هنلقو هلع ىلغ ناطلس كل سنلو هدس>- ىلع كتطلسدمف | .

 قاهقرق نمد حرت هد هاه لغتنا |ةشفن . رم ىف ىفنف ضرالا لبق نضءانآ انىلاعت هتلادح -انمالسا ل

 ةنشللا حول اناهكح متر افطظا تطقس تح هزافطاب كد ناكر اهكلمالا هك- همف تعقو دقو لدل <“ هندقأ| |
 ْش ةساك ىلع هواعبسو ةيرقلا له أ هحجرخ اف نقتوربغتو هس عطقت تح اهكحي لزب لو ةزادخعاو راخنلاب أ 1 ١

 هرومأ ملصت تناكف مالا هيلع سول نب ميئارفا تنب ةجنز هنأ سهاريغمهاكساناا هضفرو اشي رعةاواءسو | ٠
 هنلااعرضتم اًءرغتسم ىلاغت هللا ىلءلبقأ مالسلا هماع بول نا لاف ن اىلا ةياكسلا ىفل انهو ن

 لمعلاو هني ذا ىذلا بنذلا تذ :رعتنكقتيلابزأ أ تقلا ةضح تنكق تنل اتفقوا *ىال بزايلا
 [يق:لمراللواسملو يتلو ار ارقنيكسمللو اراد بي رغلل نك 1 لأ ع ميركل كهبو تفرص تحت

 لقوانين تعالو اسرع هالانل ن لمت وقاد نأساذاد تنل تاح كال دل ١
 لاملا هدو ىرعشرث انتو قاوهل تطقاّسنو يجراصأ تعط ىلا هلجس رم فعشا لح ىلع هتطلسرلا 1 ١ ١

 مءاقلاونأ مامالا لاق ىدالوأ ل الهو ىرقفي نرسعيو *ىلء ابني نم ىم عطف ةمقالا لأس|ترمدو

 سلب | هتعال امد كل د ناكو لو لاه عى قلت ل ىتهركول كمل مالكل اذهل قو ها هجر ىراسنالا َ
 ىسمىلاهلودالا هنعربت مل ىلاس#”هنناو ني نباصلا ةملخن ءهجرذ نأو ىوكشلا ف-ءهم<تاهدصةناف|

 لاق ىذلا بسلا ىفءانلعلا اتش او تاوا هنادمعلا معنارن رياصءان دجوانا لاق منيجحارلامحرأ تنأوتربضاا | 1 ٠

 ّىدد سن ؟نع باهش نبا ىور (قالا ةياورلاق) هنالبةدم فو نيدحارلا م -راثنأو ًرضلا سم ىناولءالاا ٠
 هضفرف ةنسس ةريشع ىنامت* البلف قب مالسلا هيلع بوينس هيلعدقا صدقا لوسر لاق اقتنع |

 | دقلهقاو موو تاذرخ . اللامه دحأ لاسقف هملاناحو ريوثاودغياناك هناؤشان منيلجرالا دسغبلاو بن سرقلا | | ش

 ةقارا هس تع لاقنلا لن هم اص 4لابقف نيلاعلا نمد أ هينذاامايثذ بويأ ب تنذاأأ ١

 ٍبوألاقف مال لاهملع بوبالكاذ رية ىتعروم رلاربسي ل بونآ لااسارامأف هنام فشكت ل وىلابعتهقلا|
 حبر اف لج وزع هقلا نارك دس ناغزانتت نيلجرلا ىلعّرمأ تنك الع ىلاهت هت هللاّتاريغنالوقتام ىردأامأ ١

 اي رادجو هملعالش دانا نيلجرلا نا ىرخأ ةءاور فو قد فال هت !ركذي نأ مها ركام معرفكاف تملا :
 : لا نااايس لاق لااله ا قل 7

 ٌرخ متناعمس امهو هقذصف ىةدصفعئاج ناك لعاانا واناعيسش تب الهنا لغت 3 تنكنا مهللا للاسف :اهبنم ١

 ةياورلا) هبامعقتا فدكف لاق ىام ف شكت تح ىمأر عفزاال ىنامسهللا لاق ع ادجاسمال_سلا هيلع بويأ 1

 لام هلى. لور مشو نيس عمس دس انكلا ىلع قل امدعب مالسلا هيلع بويأ ثكم هقلاهمجسر نسا لاف( ةيناثلا ٍ

 بوب آن اكو بوبأ عم ىلا عت هللا دمحتو ماعطلأم همن ات تناكو هعم ثربسم ةجر هنأ سم اريغ ب دصالو داوالو /

 عقجاف بو ًاريص ن نم اعزب ةخير شع سلب حرمه هال ام ىلغربصل او هيلع اننل او ىل اعتهقن دم ىلع ابظاوم 1

 ىلعو هملع طلبنا هقا تاس ىذا ادد: ءلا اذه ىناسعا لاه كريخ اماما ولاهو ضزالاراطقا نءهذ ونحا|

 قام تكرم دس ع كفل ىلاعتهقادمحو اريسصالا كاذيذ دزي لو اداوالوال مهل عدارلف هداوو هلام |

 هلاولا قف هلع فو ةيعتل مكب تنعتساف هلق د4 اورك ذأ نءرتفيال كلذ عموهو هنأ ماالا هنرقنامو ةشاك |

 نيح مدا تيلدااولاف ”ىلع اوريشاف بوب ىف هلك كلذ لطن لاه ىذم نمه. تكله»أ ىذلا كِلع نأ ةركميأ |

 | عطل هاف هنأ سها لب ةنم بوبأب كأثفاولاع هنأ ىغا ىلق نم. لاقت هتنتانيأن م ةضلسا ع نه همس رخأ

 ١ ن [لاقن لخر روس ف ادهل ق تخف | صا أ يح قاطنأف َه حيض لاهاهزيغدحأ هنرقيالهثالاهيصعيتأ ||

 ل

: 



 ظ

 عجر م مهكله أف مهاناف ناردثلاو ثرخلا ىلا يه ذاف لاه هيلعت راء ىنلكعلقأ ةفصاعار تاَوهق تا

 8 بيصي سالب لع لالا درلا بوي أ سلع ةرذ لوتالاهلوق ل ثم لاسقف ىلسدوهو بولأءاج ىت> الث «سبلب

6-١ 

0 

 | | لئالدلاوربعلا نم تآ را نعم ريغىفو انهه هن أش نم ىلاسعت هللا هركذام مالسل !همل ع بول سهأ ىفنا رع
 ١ | مرت سلو هريغلو د ةربع ناكامم هلزنأ ام مب ظعلا ضرما نه هب لْزنأ هل. ميظع عم ىلاسعت هنال هريغ ىف سل أم

 . [ييفءالبلا نمدلا سام ىلع ربضي نأ“ لا لع جناولانأو ةر الاةعر ماس دلا نام هلا رعتو كل ذب ععم

 ٠ بهو لاف (ىوالا للا لئاسم هيفوءا رمدبل اوءارمضلا لاح ىلعريصيو ىلاسعت هللا قمع مامقلا ىف دهتعو
 1 تناكو ق اصءا نب صدعداو نمناكو صون ا نب بوب وهو مورلا ن هالسر مالسلا هملع بونأ ناك هشم نا

 نمارذاو اطظحاندلا نم هاطعادق كلذ عم ناكو ايبندل_هجوءافطص | دق ىلاعت للا ناكو طولداو نم همأ

 ءانيالا لفكي ناكو نيكاسملاياههحر ناكو ءاسسنو لاينر نما داووالهأ ءاطعا ونيتاسلاو باودلاو معنلا

 أهم ءاعليربطل ناو بهو لاه لةفاوذر ءوهباونمادق رغنهثالث هعمناكو ف.سدلا مركيو لمارالاو

 ظ ركذاذاف مالكلا قاب ىذااوهو :لضفلاو هب زقلا ف لش مدكت الملا نم دال سدل امام ىلاسعت هللا ىدي ندد
 ْ ًاذاف نيدّرقملاةكرئالملا نم هلو نم من مالا هءلع ل.ئاكسم هاقلت مث مالسلا هيلع ليربج هاملت رجا دمع هللا

 ظ | تنع ببال ربل ناكحو ضرال كت الممتاومدلا ل الم تلص هيلع نولصي مهفدا دعاش

 || ةنللانمدج رخأ ىتح مالسسلا هيلع مد ىلا لصوْك انه نمو دار | ام ثحب نوي فد ناكو تاوعسلا نم

 أ انين نامز ىلا ثالثولا كلذ دعب دعسي ناك عبرأ نع بيق مالسلا هيلع ىسع عفر ىتح كلذ ىلع لزب مو

 || بواد سلبا ععسف لاه عمسلا قارتسا نمالا تاومسلا عج نع كلذ دنع بخ ملسو هيلع هللا ىل_ هد

 ب رابلاقف هفقي ناك اضقومءامسلا نمفقو ىتحاعب رس دعصن د سلا دكرداف بولأ ىلع ةالصلاب دك الملا
 1 | هنيرضنأل ميعز كلان وءالبالو ءد شب درج ملغ لدم هةيناعو ركس ذبول دبع لع تمعن كا

 ْ ١ رالا ىلا عقو ىت-نودلملا ضةناقهلام ىلع كةطاسد_ةذ قلطنا ىلاسعت د هللا لاهو كينرفكم»را ءالملاب

 ١١١ [|| ثيطع أ تيرفع لاه بوب ألام ىلع تطلس ىناف ولا نم مدذعا ذام مس مل لاهو نيطايشلا تب رافع عجو
 | هده ليالا تاقىم ءلبالاسقف هسملعتأ "ع لك تقرب اذران نم اراسعا تاو تكا ذل امدوعلا م
 أ اهقرحي لزي لف قرتحالاءىث :ءانساونديالرات نسراصعاضرالا تحت نمرا قل سانلا ارعشب لو بهدف

 اف ىلسيامئانم دجوف بوي ىلا ةاعرلا كل كلوأ ضعي لكسش ىلع سيلب |بهذف اهرخآ لأ ىتحاهءاعرو

 | هئراعاهلاماها بوي لاقفاس هج اعرو كلب ايمترتخ-ا ىذلا كير عنصام كرد له ب ونأاءلاه ةالدا| نم غ غرف ظ

 تكرتو اهلك اهواعرو تقرت اف ءاجسلا نماراناملع لسرأ كبر ناف سلبا لاق هعزنءاشاذا هءىلوا وهو
 لوقي لئاقنمورورغىالا ناك امو امثدبعيب »ولأ ناك ايبيلوشم ىلا نماهتمنيبدعتم نين تريب «سانثلا
 أ عمرو هيو دع تعدل لعفام لعفىذلاوهلب ره  لا نمو هبلو نم عنل ئث ىلعردقب بويأ4ناكوأ

 انا ايرعو أن امد نم تجرخ انانرع نم عْررن نيحو ىف اطع أ نيح هنت دج مالا هملع ب وبأ لاق هب صدا
 ظ | جاورالا كاتعمئلسورلقنلاريخدبعل اهي كس هللارع ولو ىلا عت هللا ىلا معا رعو با رتلاىفد وعا'
 71| تي رفع لاف اًمساخ باص أ ىلا سدلب اعرف كلرخاف ارش كم لع هلفا نكلو كاف فرج آو ادم ترمصو
 اق دلبالاشف هب-وو تدرحالا حوروذه_ءعماالاتوص تدص تثشاذا امد وعلا نمىدسنعرخا

 4لابقف بوبأ ىلا ةاعرلا ن امرهقيالثمم سلب احر شن اهؤاعرت امو تناه اهبحاصتقلطثافاهءاعرو غلا

 اذاامةوقلا نمىد_:عرخ تير لاف ارغاص سلب !عجرفلوال اًدرلا بونأ هياعدرو لوتالا لولا

 ١ || هقا دنع هفتي ناك ىذلا فقوملا فقو كاد ىلع هربص سالب !ىأرادإف اوءدجم ىلع فى حا شفا سسشلا ومأ
 ىلع ةطلس دّةذقلطن ا ىلاسعت هللا لاسةذ لضم همم ةئتفلاامافهداو ىلع ى انتل ىهلااءلاقو ىلاعتا

 الذم بوي ىلا ءاج م يلع رصقلا بلق تح ءدعاوق نم ممهلزلزي لزي لف مهرمسق ىف بويأ دالوأ قاف هدلو |

 ىل_ءنيسوكتماويلقنا فك كش, ت نيف 0 السا نسم ملعملاب

 م6-سرزر



1 

 | هان لكتلاقفاذهنيأن ءملاقفمالسلا«لعبو ألا تءايفامنو :خ كاذبا هولصاف معا!وابتدل 1

 لال هناف لكت لاقوثلاشلا موملا ىف تاعف كلذكو ةيئاثلا تعانبف اش دجت لدغلا نم ناكا[ف لالا |“

 لثت سلبا َنالاهيئاوذ تءادامنال متو يلع هب هللاام بود [ن م كلذ غل. ف هنربخ اف قيريخت لام لك 1 [ال امد 1

 ىلا هوحرشافءلعأ ا ع نم هبأم مكمل !اىدعي 0س 2 ّ

 .هنلع مكللا ىدغت نأ نوفانختامأ اهحوز سو لم٠تو مكتوس ىف ىف لخ دن هنأ سانا يللا ميلنا بابا ١

 باو ورلا) اعدذ_ةيف تااقام هنأ سها هل تلاع يح (اهثاانأو) امريفط تعءايفدح أ اهلمعتس د داش أ
 أ كات لادا قاس ده لاو اجود ل ااهدرو اهعنرف هدد. نمةدود تطقس لق ةمواسلا ا

 تريصا م اريص كنم ةرعش لك تحت تاعج ىن الول هدل |ىلاعت هنن ا حوأذ ”رضلا ىسمل اقف 1

 ضءن بهذ ”ىناملا لاف (اهدحا) هو>و نم ةدةلاهذه ىفاونءطدق ةلزتعملانالعا . 1

 ناطمشلا نسم هنعةراكح ىلاعت هلو هبلع هلئا هطلس ناطر شال العف ناكنضرملا نم هناك ام 9

 ةماعلا نم ام_هدضو ماةسالاو ضا ىهالا ثا دس ىل_ءردق ةوإ هنالفالوت أ امل هج اذهو با

 لاق هناب هدوذج نءو هنعريش أ ىلاعت هن انالفانان'ام أو اولا نوكي هلاس اذه نمو ماسسجال
 ىلا عوجرلا نود ىلا عت هقلاربخ قرد هن بجاولاو ىل عبجتساف مكتوع دنألالا ناطاس نم مكيلع

 ناةءاكح لا ىف ةروك ذملاّن ال فءعضضا ارتعالا اذهنا ملسعاو هنع هللا نضرة تاما

 56 بالة كلا هذه لثمداو ىتلا ةسفدلا ىلعرداسقلا نا يلق لذ هبف كد 2 |تءعقوف هرختمىف فذ طملا

 ظ ىلع مدقي اما هنالفيعضف صنااءْ اقل اامأو مكلا ضخالا اذه لهو ماسالا قا ىلع ادار
 مالسلاهملع بوب قح ىفالا لم <: ل ةلاسإ ا هذ هو هلع ىلامة هلا هعتم مل هيلع مدقاول هنا لع ىتءلعتلااذه /

 تحور سلا كل ني لات ناك ىو همق هل ن ذاف ىلا.عتدقنا نذأّةسا هنا نم هملعةراكسلا تادام ىلع | 5

 | تالد.ءيق ةصوصةةروم أ دنعالالأ_:لماللاةيلعهناىوراماولاه# (اهيناثوإ ةضقانمةياكت اهذه
 | لأي نآزاحاذاوتا وادملا هم نس اكمملا عزفيو هير كل ذ فل ًاسينأ را م1 نم نسي هنا ىقعل ا ىف تباثلا 0
 ىلع ئازوص الفأل قذان هيض همر لاسيتأا ظنا هكا تارا ريامم مغلادستع هيد | ١

 ْ نم ةصوص# ةّدمهب كا ذلازنا نا هلعينا.كلذ زوعا.ةلق مارح ىفالا ف كحال لاس الث ايهدبعت ْ

 : مرتدة ساقوم الاادهىف هلك ملل هجوال هنا مالسلا هيلع معن ةلاسحمال هريبغلانصموهينطاتيم

 ضرما كل دءاهتنا اولاه (اهئلاثو) عطقن. نأذويرو مودينأ زوي ث يح نمكلذ لس نأزاجتقولا ظ

 اوف السلا مع االا لمار لولو م ةرغذملا ضا حالا نالزئاجريغهتءريفتتاا ةدىلا ظ

 هادان ىأرمذلا ىدمىلا ىلاعت هلوق فاثكلا ند اص لا (ةثلانلاةلعملا)ة ياكل اءذسه ف لقام ْ
 لك فررضلا خفلاب ترضااوهانعمءاذذلا نيمضتلو لولا رامضا ىلع رسكتلاب ىف كرقو ”سذلا بسم ىنان ١

 | لاؤسلا ف فطلأ مالسلا هيلع هنا.( ةءدارلاةلكسملا)  لازهو صح نمسفنلا فررضلا مضلابدئذ ١
 |١ ىوكشلانا سل لبق نا بولطم ان ح< ”رمصد لو ةجرلا ةبانغي هيررك ذو ةسرلا بج وواسع هسفتركذ ثددح ||
 كل ذدعدال هناف ىلاهتهننا ىلا كش نمهّتلا هجنر ةندنعن/ ناسف لاه (تاولبا) ارباصهنوكسس ىف حدقت 1

 بوقعيلوق مست لأ الالا ءالصتساريصلا طرمش نمش ياذا ىلاعت هللاءاضقب امضار هاو كى ناكا ذاهب ا
 مجرأ هناهسنا ىل عليل دلاقنيحا رلام> رات أو هلوقامأ هنا ىلا نحو ىث» وكامل مالسلا هيلع ظ

 ةرغخالا ف تاوئلاوأ امتدلا ىف ءاذمالاءلط هج ريثأ اماق ريغ محر نم لكسص نا (اهدحأ) ر ومأنيجارلا 1
 - رب هنأ هن اس 1 ل هس محارلا كاذ بواطم نوكي داو عيطملا ن :رعة. سما هق رام اعندوأ 0

1 

 ؤ
 ا

 )ا

1 
 1 «اننلا نم ناسغنالو دان ةجرلاّ:نمهملادوعن يسع نمو هوجولاهذس»ن مهجوريسغ نم هداسسع

 / ةنوععالا كل ذنوكت الف هرهسع م-رب نم لكن ا( هيأ اثو) نمجازام -رأهناوسناكف لاكلاتافد نمو

 ا سوبلا او موعطملاقاخن هن اصسس هلاالواف ءذلب "ثعلب كداب طع 1نء تال ىابعت هننا ةححر (١

 سي سس ع



 هعمل

 017 90و نأ عبط اهنا لن ق ناازندل اذ ةرانو هسورق كح اذهوخ تلاع هللا ةمآ! كامب

 هللا هجر نسحلا لاق هياشو بونأ لا حا هركذو لاملاو معنلا ماها ناك اماهرك ذواسبلا سو سوف
 ىلا عرصت ثءاب لاق رببو بوي ىذه عذتل لاقو ”,لةهسن اها اه تءرح دق ا

 نس |نوالانيأ قي دصا اني أ داولا نبأ ةمسئاملا نيأ لاملا نأ كبر بالا كبر كلب ذعي ىتم تح بوب أ ان بولأ
 أ بونألاشف حرتساو :لذهسلاا هذه مبذا باودلا همف دّدرتو دامرلا ل مراصو ىلإ دفق ذلكم نأ

 زاولاو لاما نه هيفاكام نب ركذتامم هلع نيكتام نيرا كادو هدتم اق كيفزيقنو هللاودعلانأ مالسلا

 تاافءالبلا اذهبهتناانالساكذنخ لاه ةن ننام تلاه هبانعتم مكف لاقدنتا تلاه كل ذاناطعا نم ةصعلا و
 ننام ءاع :رلا ىف يك ة:ةسنينامث“ الما اف تريصالا كبرت ةصنأ ام هنئاو كلم د لاق رهو نيذس عبس ذنم

 3 ًاسشاذه ده قوذانا "ىلع ما رحو هلئارتخا عذأن انت صأ :داجتي ام كن داد-ال هننا ىف اذ. نئل هلفاو ةمس

 قي دصالو بارشالو ماعط دنع سداو هنأ ىف بونأر امذاإف ثبه دف اهدرطف هب ىدنأت ىذلا كيارشو كماعط ٍ

 دنتف كسأر عفرا لاف نيج ارلا م ةزآ ناو رمل ع لظيو (نرلاو اهعاسا “اللا عا تع دقو

 | هنم تامقالا ذياد تديره اظاف قرين اتم ل هتغافءام نيع تعبنفدل رب طكر ف كاجرب ضكرا كل تبجتسا

 أ هلا داغر اضتص ماهو رخال ٠ ادهفوح ىف قم لذا متمبرشف ىرخأ نيع تعرنف ىرخأ د « زر برض

 | لهال ا نم هناك امام ىريالف تفتلي لع ماقاملا ءل-ىبسكمت ناكام نس ًاراص ىت- هلاصسو هيابش
 || رياطت هم لتغا ىدلا٠ انا ناركن قم ناك نس اراض ع قات هقنا هفعض دق ؤالا لاملاوداولاو

 5 [نفداكر اهنكآو ىلو لاو كذغ ال5 بو أ انهملا هللا ىسوأ هد هعذن لععت لاق بهذ نمادارج هردص ىلع

 |! || توب ىتح دكر ئافاىفدرط هنا به تلاه هنأ سها نا مث فرسشم ناكم ىلع سلج ىتح جبر لاق اسبنم عمسش
 | تريغت دقروءالاءاذاو لام اكبنالو ةساكلا كا: ترام تعج راف هنلا نءحرال عابسلا هلك أنو اعوج

 0 هنتأتثا للا بحاص تباهو مالا هيلع بوب نيعب كاذو كو ةساكلا تا اكث م فوطت تلععت ْ

 | كلذ تدراتاافو نوف هللا ماني. ديرتام ل اهواغاعدو مالسلا هماع نون ْهيلالسرأف هنع ةاستو

 اهئمف مةرعثأ ل اقذ ىلع تلاه و تكف كم ناك ام مالسلا هءاعب وب أ اهل لاتف ةساكلا ١] ىلع ىناَم ناك ىذلا ىلا

 قد ترم كلا لاعتمث هنضزشءاف دكصنم هتقر هفرهانا لاهو مت ها اريدأ ىلع ىنم ىل هو تلا ه هنأ اراذا

 ةباورلا 0( نيرتان ىلع رف ىل اه: ها توعدو ناطسسشأ !تدمعو هللا تعطا ىفاو سدلبال لن“ ميذانا

 | هجر بهو لاهو تاعاس عيسو مانأ ةعيسورشأ ةعبسو ني «عمسءالبلا ىف قد ل" اًعموْلا تلا لاق (ةئلاشلا

 َ ّ ىبةةيهكت سل ةئيه ىلع هنأ سها ىلا سدلب ابهذهقاهنعءا سدبلب ابوي أ بالغا فني: سثالث“ الملا ف قب هنا

 الاوت مدن كلا بوي ةيحاص تن اهل لاهتو ساننلا ب هوي بكه ىلع لاس او مسملاو ماظعلا ف مدآ
 | ىييطغاف ىكرتوءامسلا فا دبع هنأ كلذو تعئصام بوي, عن ءانا ضرالا هلاانا لاق ال تلاه ق.فرعت لهف

 1 | | تعمسو بهو لاه ىدذءكلذناف داوو لامن ءاكلام عسب + هماعو ثءاعتددر ةدساو ٌةدص٠ ىل ده“ و

 ' اهل لاهل ىرخ أ ةياور فو ءاليلا نم همف رهان فود لاهل دي مزاغ اطل 1ك اصفار هنأ

 رشا ف بوو ىلا تعح رف كجوُز ىفاعاو داولاو لاملا ل_ءاعدرا ىت ح ةدخحاو ةدص“ ىل ىدخ*اف تش
 إ ةدلخ ةئاماسمت دلال هللا ىف افاعنل مدقأ مث كرد نءكنةغل هللا ودع كانا بولا اهل لا قفاه لاهاع

 ٍْ رفكلا ىلا ىااواهأياهئاعدو تو دوم 4ىدوعس ف سيب أ عما نم رمضل اى سم كا ذدنء لاهو

 00 لاظانإف هوة ه.ئانو سانال لمعت مالا هلع بونأ 5 آارماتنناكه فولاق ( ةعبارلاةياورلا)

 | نما رقتزجف أم ثدحت لف ماعطلا نم أسم ويت اذ تسقلافاهولمعتسي لف سانا اهمئيس البلا هب هيلع

 (ةسماخلاةياورلا) ريضلا فسم لاه ذ مايقال ذب هتريخاف كنق نيالا لاق فه هلتاف فرغ غرب هتعامشاهم-أر
 كِلعناكحوا هنيلجرلا لوق (اهدحأ) ثالثءاسشسالالا ةرشلا مبوب لقي ل ىذا ا لمعامسا لاق

 اهادحاىلات دمعفبثاو ذثالث 5010 ان'و) كنا | ىذملا كنباض |( ىلا عت هلل ىرئاك ىذلا ْ

 141010701000915 من لتقف: طعم اطل كاطنلل 17177-17امنل ملل 0009+"7800510855 207 تماس 767 وو توت نهد ستح د ص

 اهجتءطقر



53 

 دارم اف اذه ىلءو لفكلا اذ ىعسف أنو كل ذ ىلع ىلاسعث هللا هركشف هب تافكتاج ىنئال ت-كجرخأ نت درأفا| ” .

 سان ا ىلءالر تفاذتسا ىتاول لاق مالسلا هملع عسيلاازيك انا دهام لاقت (اهالانو 201 فكنا 1

 موصي و لالا ىل_هد اة الث هفاذسا د - ىعم ىل هن نم لافو سانا عمل لمعي فدك رانث أتت قامحىف 1

 سدلب | لعق نم هع هللا ىذر سامع نا هرك ذامو ف «هجو هلا م ”ركىلءرك ذو بضغزالف ىضشي وراها ل

 ساعبنلا ىلع بلغدق ثلاثا موملا ىف بابل لاق لفكلا اذنادازومانأ ةثالثةلولمتلا هبملعهتءوفتو |
 لخدن بالا هلنذأب لف سلب ٠١ ق ساعنلا ”ىلعو تدق ىن اه مانأ ى-نانيلاذهب اوسا ٠.غدتالو لا

 ,قنءامأ لاق بودل بتاعو لجرلا ظقرتساف لادن «بابل اى ديوها ذاف اهيفدو تو تيبلا ىف ةوكرم 1
 يللارزع مولا و ماتا لاذ ثدى !١ هعم شور وص ىلع سدلب اوقاغموها داق تاسماأ

 ىعسف نمت كمصعف كبت ض غال ل اعفالا هذه تاع ذف خش لكف تدمع مسعن لاف ليا تن

 دها4و هنعهلنا ىذر ”ىرعشالا ىن.وموبأ لاق (ةيالا ةلك_سملا ) هنلقكتام فول ل

 ىوأ ذهو مالسا !ميلعءاس الا نمهنا نورثكالاو نسما لاهو ال اصا دبع ناكن كلواس ظ

 مسالا نال دضم نوكي نب رقالاواسما نوكي نآوابقل نوكي نأ ل متم لكل اناا أ) هود

 ىلاعت هللا ناره اظلاو بدصنتا او» لذكلا لوةنفاذه تنثادا بألا ن نم ىلو اوه دمفي ام ىلعدل#< .

 ه1عنال كل ذي ىعءامتاوهذ باوثلا ىلفكوه للفكل كلذ ن وكي نأ ب جون ميظعتلا لميس ىلع كا ذب هاهمامنأ ظ
 نوكي ال ىنب سدا نمو ىورام ىلعءاسأ | أ هنمز ىف ناكدشلو هريغ باو فعضو هريغ لع فعضذ ناكر ع باوثو ا 1

 هداعن مءالضفلاركذ ضرغلاو سيرداو لمعان اركذبهرك ذنرق ىلاسعت هنا (اهيناناو) ءاسإ :الانملظفأ ١

 وها مذ ىلاعتهقلا ءركذ نم لك ءاسنأ الاةروس ةيقامةروسلانا(اهلانو 00 8

 هللا مهاعم" امال أ ع نم ةديشاولاك منن ءالال دقو عشوب ل.قوابرت زل فكما | ذنا ىلوق (ةئلالا هلسملا) < 5 |

 ةوقامأر دج اود نوة:لاودو سنو ميسملاو ىبسنع للفكلا وذو سانلا بوةعدو ل. ارمسا نيون ىل اعت ||

 م-ءانلشدأو هلوقو هل دةرمسن ىف ىذالا لاّمحاو ىلاعت هلل ا سهاد مالا ىل-ءىأ نت راسا و ملك ىلاعت || ٠

 سنو ةصق(هنماثلا ةدةلا)رغناو ّريلا لاعأ عمجبلو انني لب نورخآىلاهو :وبنا | ةجرلا لئاقم لاق انتحر ف

 | هلاالنأ تالطلإ ىف ىدانف هءلعر دقن نا نأ ٌنظفا.ضاغ«بهذددانونلا اذو) ىلاعت هلوق * مالسلا هيلع ا

 لئ اسم انههناملءا(نينمْؤملا ىفن كلذكو مغلا نمءانسخو هلانردتساف نيملاظلا نمتنكى اكياس تنأالا ||
 ناانرئذدقو ةكمسلاوه نوذلا نال مال بأا هيلع سنوبو هنونلا !!ذناىف فالخ الهلا (نوالا ةلئسلا) || ظ

 ةدئاغلا تلعاذاامص وصخ ىلوأ دمفملا ىلءهل لا دمفم ن وكن نأ نيد واض# ايما نوكي نأ نيب براداذا مسالا |||

 لبق ناك ريوسلا| ع ناطيىف مالسلا هملع هعوقو ناىف اوهلتشا (ةيئاشلاةلقسملا) فصولا كاذاهل لصي ىتلا ١

 هيلع سنو ناكمنعهقنا ىذد سابعنبا لا: ( ل اوالال وقلاام أ )ل هدسعب وأ ىلا ءتهتناةلاسرءادأب هلاغتشا ا
 هللا ىحو اف فدو ناطيس قبو اهصنو طابسأ َه #4 منم ىبسو كلم مهارغف نيطس !:نونكس هموقو مالا ْ

 ىقااىناف نسم انوقاسم هس ول يح هلو كالا | ل#ق سلا بخان ماليا يي ل
 سول لاقفء ام الا نم ةي كام ىف نكت ىرت نك كاملا لاقذ لم ارسس يب هعماواسرب نأ ْكئاوا بولق ىف

 لهيفلاوال لات تبا رخانهلن اذ ارمآل ه ىنو لاتف حرص أ هرماو سلوي ١ ”ىوق هناف ىتمنب

 .اموةدجوف مورار< قاف هموقلو كلمللابضاغم جرف «لعاوم اف ىريغء امن انه مذ لافال لاه كل ىناعم
 :١ صاعل>رانههنو- الملا لاَعف اوقرغي نا اوداكو ممتأفكت ةنفملا كيل انفمهعم بكرف ةنيةساوأ يه أ '

 ءالبلااذه لثج انسلَس اذ انا انممر نمو صاع لجراهيفوالا عررربغن ءاذهلمفتالةننشلا نالوا ]

 ثالت اوعرتقاف ةنسفل !قرغتنأن ءريخ دج او قرغي نالورصلا ىف هانسةل أ ةعر ةلا هملع تدقو نذ عرتشن نأ

 قاد .الادرعلاو ىماعلا لرلاانألاقف ا جرب هيوم ا

 أ دا
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 1 هس هياال واق سلا ةلعلا كن لو وصودعب مث ىلا كل ذءاطعا ىلع دح ًاردقاملالاو ةيذغالاوةيودالاو

 : حر لب هتحربةق ةورلمو ىلاسعت هللا ةجربةق ةرسداسلا ةحراذا كاذب عفنلا لصحامل ةحا ار يدس هلعنم
 زاخب لول ىلاعت هلا( اهلا د )نيحارلا مسرأوه ىلاعتنوكي نأ بجوفردلا ىف ةرطقلاكن يفر طلا نيب انف
 3 امس قلاوه محال ناكق هنعرعفل كا ذرودص لاصتسالتادارالاو ىئاودلاكلتدبعلا بلقىف

 هنأ نيجارلام 5 نوكيف بكل رق ناف نيجارلا محرأ هنا تيثف ةسيعادلا كلن أشنأ ىذااوه هناثء> نم

 ْ 5 كااو حبذلب ضعبلا ىلع ضبا طاسو مال : ءالاو ضا مالاو ماسالاو تان الا. نمادلا الم هنا

 ِ م هناك هنوكنا(باوملاو)هماذياورخ ” الا ماليا ريا ايلا قا لزمن كلل ءاذيالا و

 ا[3ب ةطغم باكل س دأ هعافتاو ةقيشم عقدا سيل هرارمضأف عفان اراضل اوهىب اعفان هنوكفاشال

 1 اذهن كل هيراعد هنا ىلع لدي هئافدل انبعتساف ىلا هت هلوقام أل ءفرانع

 ارجيرممالا لس ل ءنوكي نأز رانك لطفا تساوت رأوأ تيأرنا لافقياك ضن رعتلا لمس

 ةداعا ىذتقي كلذو ريض نم هيام هك هنا نيب هكدا ليالاره أ هب الا ةلالديو بدالاب ىءلالاناك

 «ريغوداوو ةسوز نمه ]| بس نم هذ لْديو هله ءان هنا قلانمتقا نيو هارت او ذو تاك املا

 أ مهعقلا ىضر بعكو لكل او لت اًهموةدائق و سامع ا ا و نالوق هف م

 | 1 (ىئاثااد) ممنايعاب هدالوأ ءيرلهأ هل ىح أ ىلاعت هللاَنا
 اوناكت ع اوناك تش ناو اذ دلا ىف كل هان انلع تش ناف ةرخآ الا ىف كل كإ» تاهل لمة لا ةذّدبأ الا. نع هلأسو ةمركع

 |لوالالوةلاواس' دلا ف م-هلثمقوأ آو ةرخ الاف ىلن وت ةوكيلاقناندلا ىف ىهلثم كادت اوةرخ الاى كل

 | 1 رسسس اسمو هاطظب ل دي لهأ هاش[ و هلوقنال ىلوأ

 ١ ار اى نيدباعلل ةمعادن وكمف ه.فرك. هب ىكل كل ذل_هذ ىلاهت هلا ىلع لال د هس نيدياعا ىرك ذو

 أى ةهلوق# (ةعباسلا ةسقلا) كاذب عافتنالا نومتن ممالرك ذا اهني دباعلا ضخامناو باست>الاو
 هنارعا 00 رباسصل !نم لك ل فكل اذو سردداو لليءامساو)

 ىل-«نيرباعلا نماضوأ اوناكم مناف ءالؤهركذيهعمشأ هبلا هعاطةناو مالكا هلع بول ًاريصرك ذامل ىلاعت
 رزالدلرماقلا لعريمد عبذلدايقنالا لعرب ةالفمالسلا هيلع ليعا امة داسعلاونشاودئادشلا

 و نيسنلا ماخ هبلص نم ح رخأوىلاعت هللا همرك !مرحالف تدملاءاشن قريصصوءاننالو عرضالو ه-ف

 قاثمإامبنعدق اىشررع نبا لاق مال- لا!اهيلعميرم ةروسىف هتصق تمدد قف مالسلا هيلعسي ردا

 ه.فف لفكل اوذام أو ةعب ارلاءاهسل ا ىلا سد ردا عفرو ىلاعت هللأ م يكلهافاو انا :هللأ ىلا مهيأ امع ادهموق

 رهبلازع ىلع لمص ىذلا | ا ا ا و (ىوالا هل ءابملا) لئاسم

 1 كناكهنا نةقحنا ل وتوهو (اهد> أل هوجو ىلع مسالا اذهب ىمس مل هناىفا وهل تاو سصالا األ فكلاو
 ةياور ف اههئعهتنا ىضر سايعنب الاه (اهن اثو)مهماوث فعضو هنامز ىف مالسلا م ملعءاسالا لع َكطَص

 | ككلم ضرعاف كذ-ور ضر ديرأ ىف هملا هلنأ وأ عة لاو كالا شاءت 1ليئارس |ىئبءاسأ ن ماس ن

 0 لااا ودب يضلل لاسم لاو ؟لستا ل اى ىلع

 | كلل فكتاان [لاقو باش ماف كل د مهريخأو لت ارسسا ب ىف ىنلا كلذ ماقف همل |ناكلم عفداف بضغي الف
 هذه لا لفكنا لاهو لح رلاماقفةئلائلاو ةيناثلا حاضت دعقاف كذمربك اوه نء موقلا ىف لاةفاذهم
 ظ ةاعرغىلن الاف لسةينأدي ربام تقو ءاناق سلن |هد شن هذاعقوو هكلمهيلا عفدق ثالثلا

 1 ىلاد اعو ةلولرقل «تتاف ىيسح دعقو هعم لسرأف هب كأي نم ىم لسرأ ف ىنأف كءلاهنوعددقو قح ىلطم

 / مطر ذوههل كت ذأتسا ىذلا لح رلا نا لاسةفةلواملا دنع دغلان ا 1م حايضلا ىلاهلما ىلصو هنالص

 ١ ىخذ مره هللا فان أ مةلوامقلا هتناف ىتحارظتنموه قب و بهذف هيك أ 1ىح حريتالفادكدص

 كانا هللا ةمدع ىل_ء دس هلاهو هسفن هف رعو سلباو ءانأف ميصأ تح هتلمل ىلهفهناله ىلا لفكتلاوذ

 ]ا

١ 

 تدراو



0 
 هيدي ا 0

 لا عفخربامك لفنلا ل واو داذعتسال اىلا عرب هالاضاغم حب رخ هناىورامامأو ام'نركي نأ نءالضف 0
 نمؤاناك اموىلاعت هلوقاءوفلاض نآزوكالذئشب .هنهأ اذا ىلاعت هللا نال هْنع مالسلا مهلعءاسنالا |

 ىحن ونمو الكدرو الذ هل وق و مق سهأ نم .- ريكلامهلن رك” نأا سصهأ هل وس ,زو هللا ىذقاذا ةنمومال و لإ

 ردع ةفلاخم دا دعتسالا ىف ناك ا ذاف تدضقامماج رح مهسفنأ ىلا ردح الم هلوقىلا هش رصئامفومكحب | ١
 || جرخ هنا دارملانوكي نأ بجو ىلابعت هتنا ىلا ةيضاغملاهذهفرصزومعال هنا تيثاذاو مهتم كاذ عن تأ |
 الا عمو امجنامهوأ كلااوأ هموقلمةكف يمه ابا هصعب نم بضاخبامتاهنآ ب لاغلاو هتناريغا امضاغم || ٠
 ا هلوقام امضغم فرشو:أ ًارقواه دنع مملعباذعلا لؤا-موفولن «ةقرافعمبضغأهناهنوقلهتضاغمأ| ١
 ل نافةروط#<تناكابنال فالاثلق توا يح اسك نكتالوىلاعتهلوقاةروظ تاكا ضي موةااةيسطاغم | ٠

 ١ نكد لف را زكتل | ئط2ةءال هالارش الذ ادبأ م-هعم ق.بنانمأام وموملا هل اسرلا كلت غساش هسه ىلاسا 3 هل

 || نا نلف كل ذ لبق هنعامهنم نكي لال هنالك لذو ةي_هعم هنا ل فالف بضغل اامأو ةمسدعم مهند نم هسورت | ٠
 نأ هلىلوالا ناكل :هلهأو رذكس ا! اضغبو هني دا ةفن او ىلا هت هللابسضغالاه)_هقي لهلاث مس نم زاس كلذ |
 ||| هلاّناكت وللا تح اصكنكنالو ىلاعت لاق اذوأو مسهنعت رحاها ق ىلانعت هتان ءنذالا رظافيو راسي 1 1

 ||| كسملاىهؤ ةنئاثلاةبيشلانع(باوملاو) اهالعأو لزانملا لطف لسو هءلع هللا لص دم دارأ ىلاعت | 3
 كلذة بزوال هنا فالخ الورذاكو هفىلاعت هنا عّنطظ نمل وة: نأ هسلعر دقن نان أن طف ىلاعتهلوب | ١
 || نلف (اهدحأ) هوجو همفو لد وانلا نم همك دبال ن ذاق مالا مهياعءامبنالا ىلا ف دكفنيئمؤملاداسآ ىلا ||
 | قيضيىأردقي و.دابعن مءاشي نا قزرلا طسب هللا ىلاعت هلوةكوهو هءلع قرض نا ىأ هءلع ردقننانأ || ١
 1 نالعاو هءاعقمضت نان اهانعمو قضى هقزر هيلغ ردقت ءالماامادا|ما و قمض ىأ هقزر همل ءر دق نمو | 1

 ا حرغءاشناو ماهأءاشنا رخغهنا نط مالسلا هماع سثو نال كا ذواشل ةحدساالا ريصت لب وأتلا اذهىلع

 ظ ناس ىلا عت هللا نماذهو هجورشرخ أ: ىف حالصلاا نا مولعملا ىف ناكو هراسم> ا ىف هملع قدضيال ىلابغت ناو |
 || نأزو عسوم هسورخ قرمالاّن ا هئلغل نكل ةمصءملا دمعت ىلعال رش ث رح نمهلرذعلا ىر# ىرتصامل ||
 1| هلثم تلا تااكف ىءعل يشمل بان نم اذه نوكي نأ (اهنان'و) كلذ فالخ حالما !ناكورشؤيو مدقب |

 1 ةردقل ارسفتنا (اهئلاثثو ) ىلاعت هللا ّسعالر اظن ارمَغ نم هءوق نم هوزخ ىف هماعر دقت نأ نأ َن اظن «تلاكم | 1

 1 فوعلاةءاورو ىاكلاو لاهذلاوةداّتقو دهاجم لوةوهو تشن هءلع ىضطقن نا نأ ناغذ عملاق ءاضقلا»| 1

 (| ئذلاهتارذق لاقيردقن عج ردقنحاجزلا لاق حاجزلاو ءاّرقلاراسشناو مسئعدتتا ىضر ساس نبا نع |
 ْ تونلا مضر هماءر دّمن نأ نأ َناعف رهزلا ورْوءلاد يعن رعأرتو ربِدَقَتْلا قدمي ردقلافا ريدقتهرّدقوار دق | 0

 .[| لوهجلا ىلع فيفذتلا, هياعر دقي بوق عيأرقو لو وحنا ىلع ديدشنلامر عنب دسعأر قورب دةنلا نمدي هشنتلاو |
 | حاو»أ يرض دقاةيواعملاسقف هنع هللا ىضردي واعم ىلءام_منعهللا ىذر ساس عنب لشد هنا ىودو |
 | هتلاردقي نا تأ هللا _ىَنظب لاه ىهامو لاذ كيال صال ىسفنل دسجأ لايف تقرغن ةسراسبا | نارقأا أ
 ١ نانف ىكردقننانأن تف (اهعبارو) ةزدقلا نمالردقلا ن ماده امون هللا ىذر ساس عنب الاسقف هيلع |

 انا (اهسماخو) رثكالانغازاجتام_ه دن لعسدعيالف ةيسانم لعفلاوةردقلا نيبال لعفن نا نأ ١

 | لوةب نم لوق ىلعنا (اهسداسو) دي زنبا نعهسلعر دشن نا نأ َنانذأ ءانعم وتلا مج ماهفتسا |
 | زسغقح ف دعيالو ةلاسرلا لءةالصاحّن افلا اذه ناكمالسلا هملعسنولة لاسر لبق تناك ةعقاولاهذه

 ا ثلاثلا نع( باولاو) ناهربلاو ةحلاب,ةريهنا ناطمشلا ةسوسوب همهوىلاكلذ قب ينأ لسرلاوءايبنالا |

 ' ()/ ىلعءاناج ولو مالك الف ونا !لبقام ىلعءانلجولانالوةنن وهف نيملاظلا نم تنك ىنا لود كسقاا وهوا
 ||| اذهو نعلل اقسم ىنلا نوكب لوقلا بجولا هرهاط ىلعاهان. رجا ولانال ل وأتلا ةدجاو ىيناهدعبام
 0 ناكنف لضفالا لسد ىلءةردقلا عم لضفاللاكران ناكمنا كال ل وعنف ليوأتلا تح واذاولسءهلوقن /

 . | ةلحا هدارملا لب اوبقاعي نأز وميالء امبالا ذاةبوةعناككلذّنالسنالانا عبارلا نع( با ودساو)الظ د اذ ||
 7 2سم

 ا

 6 ار 0



 6 ا ؟

 ١ أن دل الور عش هلع سدا ف وكل نيفلاكاو ءارعلابهذبنت ومحل ان طب نم ىلا عتهقنا ءاستا 1 مث كلا ماعط 5
 و ل تح اهر نملك ايوانهبلظتسونيطقي نمةرضش هبسلع ىلإ هتدتا |

 راطت لو ميما أ به ذنإف ثدح نود زيوأ ف لأ نام لعنزحت لو ةرد ”ىل-ءنزحت أ هللمقف مالسلا هلع

 نأ ءصأو هيلا هلن جوا مث مهتحار ظ ١ هغو مهضرأ لخ د تح مهوحن مالسلا هيلع سنوي هجوتف مس( ا|بهذي

 و ةو لدثا ررسا ىب عم لسرتا كلا ىف زار أىلاعت هقلانا مهكلل لاق مالسلا هيلع سنوي هانأ "اب هلم

 اي 6ع هقلاانعتل لوقن اىتاكولذ كأ اندبسو رايد ف كانت ًأدقاو انلعفا قدام كنا اناعولو لوقتام فر هلام
 ءاق باذعلا كءاجا وم زن )نا مهل لق هملا ىلاعت هللا حوف هدلعاوبًاذكل ذ ىلا هوع. ايمايأةثالثفاطف 1 7

 ومهم أ ورك ذم هيعاور دق نورنا موف ىلا ومدن ودقفالقم هلع نمحرفناونافا '

 لزن نعرك ذا للف ابظ ناكياغةسدمل ىف هودللم اواو امن ااولامك و |
 الخ دب ؛لذمم دمباياوةلغاا وسيأالف ىدعلا حب رخ هلامهلل .ةذهوبلطف لاهاىووق يرخدقناكناو* ل

 الام اكناالف ..هلا نورتي اوماق م تاهممالاو نابيصلا اذكر اهداو نع ةدلاولا اولزعو مهخعالو مه رد

 مانغالا تغثرو ناسبملاحاصو اهتوطبى ام لماولا تعضوو مهبومباوةثفءامسلان ملزتباذعلااوأر || 1

 ان مال.!| هماع سأ ةوبىلا اوثمدق باذعلا مهنع ىلاهغتادقلا عقرغرشبلاو ٠ ا! ىلعف لدثارسأى ؛هعمأوة عن ةهباوشم

 |ةروس ىف ىلاه5هلوقلوقلا اذه ىلا .ادو توما ءذيئامدعب مالسسلا هيلع س دول »ةلاسر تناكلوقللا اذه

 اذهىفو نو دب ايزرو أفلا ةئام ىلا هانلسرأ ونيت : نم ةرش هملع اندينأو مقس وهو ءارعلابءاندشق تائاصلا '

 ىوني:لهأىل قلطنا مالسلا ماع سنوءالاق مالا هءلعلب ربج نا ىهو ىرخأ ةءاور لي ظ وأنذرهم 
 ىلاقاطناو بضغف كا ذ نمل ع رهالا لاةف ةناد سهلا مالسأا هملع سن وللاسف مه رضحدق باذعلانا |

 غ1 دانا ىؤني لا لسوأ ل قطران تو! قتلا نأ ىلانزم مام ةناكلاقابو ةنمفسلا ظ | 010

 [| اونمؤيلال مهنا اولا مهيلا هقلاة لاسر هغبلمتو ىونيت ل هأ هئاعددعي تناك ت والا ةصقنا ا ” (قاشلا
 |اورطاتبمف اوك ايضاغم مهم حجيرخ هن مهدعو امدعب مونع باذما ف دكادلق ب اذعأ انيهدعو

 ا .نأ ىحسا هنا( اهدحأ) ازومآب ضغلاو ظ 1 :.

 وغلا ىلعءايلعلارثك او كئاواب باذعلا لزني ,لامل(اهعبا ر ور ةفنالا هتلخ ددنا(اهئلانو) بذاكلا لق
. 

لا ةهقال برأ نأ دعي ابضاغم مال لا هيلع سنوي باه ذو تولا ةصقنإب
 باذعلا عفردعب وميلا ى

ٍْ 

 اطدتسأ) ومو نما الاهدهممالسلام ملعءاسالا ىلع بندلازاو ع نولئاقلا عت - | (ةنلانلا هلدملا) ١

 و نلخلاو ساس نئاددو عسب لؤقا ذهل يو را بجافس توي بهذا لعايرسقل يانا 7

 لادن تضادمتا مزار لقدتناكادانو وجنب دهثو ةبدتق نب ارا او بهووريي نب دعسو |
 "اضيأوهفموقلا عموأ كاملا كلذ عم تناك لب ىلإ عتهلنا عم نكن :ل ةيضاخا هذه نارب دقت ىلع م ب ,ونذلا
 ألون لمنل كذا ديو مومو موف ةهاكا عا هللان الا رول

 اهلاثولىلامتمتلا ةردق ىفاكاش هنوك ىضتي كلذو هملعر دقننانأن * طف ىلاعت هلوق(اهين اثوزاروظ ناك ِ

 دصب لول هنا( اهعيارر) نيملاظلا ىلع هقلا هذال ىلامت ةوقا مذا« ءاوسأ نم اال نم تنكىنا هلوق
 اودو توما همةَدلاف ىرخاة آى ىلاعت هلق( اهسماخو) 0 4 .ةاعلف بنذلا هم

 ا نكي ناف توما باسكن كتالوهلوق (اهسداس) بند وهف كادك نكن مو ةمالا او ذود مياملاو يام
 ن كالو لانا (اهعبأسو) ضرغلا لح دف ينذم ناك ناوديهيشنل ان ءىهلاز م ملاينذم توما بحاصا

 ىدوم ناكر مزعل ىلوأ نم سنون نوكيال نأ مزلف لسرلا نم مزعل ولو اريد ايريصاف ل دو توسا بح هك |
0 

 نيد ع فواخفتال سنوي لاقد ى اناا هعموامايسنا رع ن | ناكول هقس ىف لاهم مزدللا ىلوأ نم

 الازوجمال هنا ىلع عطقناثكا همضاغ نمت الاف سا هنا لال نع (باومط او )هن الاريسفت نعحراخا ذهو ىتم .
 انمّوم نوكيال هتلاب لع امجاد ىهنلاور ءاللاكل مها ن وكل هجين م ةغص كا ذ نال هبر بضاغي نأ هلفا ىن ىلع )[

 المهد
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 ]| ب اهلعج هتاوسدلا (ثلائلاو) هبلع معن نمثلذل_عجو هيذؤنناسللا ةطالسو نايا ءوسأأ
ىلاعث لنا ىلا امعاذ هنوكىف هناوعارك ؟ نم يدل ىف اها ناف نيدلاف ا

 | هي رلاس مال_لا هيلع هناك 

 رهط الاف انالف هنا لصأ ل قاذا هئالرهاظلا ىلا ب رقأ هناكاذهو اعجب لهالاو داولاءاسن دلاو نيدلا ىلءةنودملا 0

لا نا ىل-«لدي هجوز هلانمل أو ع هلانبهوو فوقنا للسعاو نيدلاء لصتب امهسف ٠١
 , تال بيئرتلا ديفتالو او

 اوناكمجنا لاةف هانركذ ام قا دصم ىلانهة نيبو ظذنالا ىف هرعت ىلاعت هلا عمداولا ةهىلعمةةمحج ولا حالصا |

عو هوباطام مسهانهنانيبفهلهأو هدلووايركز كلذبداراوتاريدن ا ف نوعراسب
 ظ 2 نم ضب مهشمإ دض

 | كي هنالهيءرملا دجامربك !نم ىلا عت هللا ةعاطوف ةعراسملاو تاريخا فن وعراشن ههنا ءهشي رط تناك |

هروابغر ّئرقايهروابغرادوعديو ىلاعتدل وقام أ ةعاطلا ىلع ميظع صر ىلع
 ظ ةرح الاردحي ةوقكوهو اي

اعاطلا لعن ىلا اوعض م-بملا ىنءملاو دخلا يأ
 هللاىلا عزذلا (امهدحأ) نيرمأ ف ةعراملاو ت

 ّن وكيف ٍباقلاف هم امثلا ةفاسناوهو عوشمللا( ىناثلا و) هباقعنم ةيهرلاو هياوث ىف ةسيغرلا ناكىف اع | ظ

 هلوق» مال ااهيلعمسهةصق(: رئاعلاةسقلا) مالا نمافوخرومالاف طال ىذلارذ اوه ءشانمل

  (نيملاعللةيآاهنبا واهانلعجو ائسور نماهف اعُمف اهج رف تنصح ىتلاو) ىلاعت ١
 ركداوريدقتلانا ملعا

 تدلكتو طقاموب امد مةتلت مل اهم !نسحلالاه (اهعبارو ا يئلانثو) هنا دنع نموه تلاه اذه كلنا ىلامتهلوق | ا ١

 ,هلا هناصسنيرفامئاببم ةقتدقف مالسلا هيلع ى_.ه تايآامأو مالسلا هيلع ىسدعماكاكاهايص فاضي ىع |
 نافىلاعتو هناض- هتمكحو هتردق ىلع هنولدّد وتاب الا نم هباصخا مذ نورب دب سانا ة يآ امهلعج 1

 امهع وديامهلاسّنالا.ذلق نيتي ؟راسهنل اول مالا اناعجو لاه اكَنيتيآل قاله لبق ْ 5
 .هانااهتدالو هو :دحاوتنآ

 نود بعاف مكبرات او:دحاو ةمامكحتص :ءاءذهنا) ىلامتهةلوق ٠ صسقاارخآ انوهو لُخرع 95 ظ 1
 ' مالسالا “هلم ىلا: راشاوهو دل اة مالا فاشكلا بحاص لاه. (نوعجارانملا لك مهن مهرمأ اوعطقتو ||
 ْ دحا وهلا مكه ااملاو ةفلتخم ريغ ةدح او'هعاهلا راشياهلعا و وكت نأ بي ىتا !مكتلم ىف مالسالا هلم ناىأ

 'ىناشلا ىونوأ نب رخاعجامهعفر هنعوا ريش ةمأ عفرو هده نم لديلا ىلع مكتمأ نسا بصن ع ودبعاف ْ

 ' قيبرط ىلء ةبسغلا ىلا فرس مالكا نأالا ّممعطقنو لصالاو مهند مهعأ اوعطقنو است وقلما اليم
 أ بكتراام يظعىلان ورتالا مهل لوو مهلعف مهدنع حبو نيرخآ ىلا هو دسف ام مهنع لني. هن اكتافتلالا

 كلذاو بدهن اذهلريسبف هنومسقيو 'ىشلا ةعامملبا عزوتت اك اعطق مهناسف هند هأ اواعسن نعمل رءالؤم |
 !داقننوساراتنا از كش لام وقام تشان ازحاو اهترف مسهتروريصو هيف مهفالتخالال ثق بنس ||
 | هلع هللا لص هللا لوسر نعىورو مهراجم و مهساحم :ر4ه:نوعح ريهنلا ةفلدذلاق رلاءال وه نأن مه دعر 2

 : | قرتفس تما ناو ةقرف تصلخو نوعبس تكل هذ ةقرخ نيعبسو ىدحا ىلع لئ ارساو نب تقّرفتل اق هلاسو | ْ

لا كلت نم هلال وسرااولاه ةدحاو ةقرذ صلو ةقرف نوءيسو ىدح !كإبتف ةقرذ نعيشسو نيذثا ىلع |
 ةةرف

 صصص صو يجب + يووم



 ن©2:4

 ١ آضاملا نع (بازحلاوت دوسان اين لبا لمة يضم لكى نورك ذي نيرمسفملا نمريثكن ك1
 ديدشلا ةللظل ىف ىأ تالطلا ف فا ثيكلا بخاص لاه ( ةعب هارلا ةلئسملا) لشفالا كرت بسب تناك ةمالملا

 | رونلا نممهنوجر ذي هلونو تالظ ىف موكسهرتو مهرونب هللا به ذىلاعت هلوةكت وهلا ناهي ةفئاكنملا
 ]| نظورصأاو لمللا ةلظ كاني لالا فءادنلا ناكناف تاطظلا نم ةفلمةئاعا ون ًاريمعا نم مه.نمو تاملاغل !ىلا

 ظ ا ارادسف رهىذلا توما علتباان وح ناو توا ءاعما ةلظ هلا فيض راهنا افناكن اوثوملا

 أ هعلتا ىذلا توما نا لامن م لوقامأ ةلظ ىف ةلظرصلا نمهق ةرفام ناكر ار هقىف هصوغ مافءاذا تلا
 5 ةبءانمقاغ تالا ف«! دنعقي ىل كاذب ليقناو مالكالفربنم كلذ تن ناف ةعباسلا ضرالا ىف صان

 «لاقهن الو هملع هلا لص -ىنلا نع ىأ ىنععو أ تنأالاهلاال هنأب ىعملا# تنأالا هلاالناهلوقامأ كلذ نع ْ

 وام اغلاب سف ىلءهرا رقابالا ىلا« هلت اءاجن ام نسل نعو هل بيحتسا ال اءاعدلا اذا وعدنبو رك نم ١

 نا نأ نائف هلوق نمهدا سم ناك مهنا ىل< لدي ذهوزمتلا اهنمو ص اقنلا لكن عدي زو وف كناك سم

 ا نءازعرأ ماقتالنو وأ اروج كلذ لعنتنأ كناحس ريدق:ّنال كناصس اها غاوزمعلا َنامهناهماع
 ندملاف نيماظلا نم تنكىناهلوقامأ ةمكملا ىضتقمب و ةسهلالا قي هتلعف لب سيلا اذنه نع ىصملخت
 ١ ل مدان نيئاتلا نمد "ال انأأو نيم الخل | نم تن تس لات هن كلن ذاربغب ىوق نم ىرارغب ىسفن تلظ
 | ٌتنأالاةلاال هلوقب هفصو مالسلا ه.لءهناوهورخآ هجو همقو ةلانيجمساف هلوق هملع لدي دب ةنملا قعفثكاف

 |7017 نوستلادانرشلا لن نيملاظلا نم تنكىاهلوقب هسفن ف صو ةس وبرلا لاك

 : ىنتملا لاهم ىلءٌلاؤ ا ىف ىنكي ردقلا
 و » ناطق كفو تاجاح سفنلا فو

 2 ا هملع ساو سدح هللادارأ امل لاقت لسو هيلع هللا لص" ىنأ |نع ةلس مأ يلوم عفار نبهقاد.ءىورو

 12 سول ع مسفر لا لفسأ ىلا هب ىوهو هذخ اف امظع هل زيابكت الولي + 4 ند الو د. خ نأ تونلس الا قنوك
 ةكنالا | تعمسف سف لاهر هلا باود عيبست اذه هءلاهتناسوأفاذهامهسف:ىفلاَقذ اسح مالسل هلع

 اكو هنطخ بدسبو توا نطب ىف هن :وك به همن نم ىأ مغلا نمهانسضفدل اوقامأو هلمهاولاتذ هددت
 اهنئوراشب اوثاغتسا اذا مهم ركنمنينمْؤم ا ىفن كل ذك اناعدذا سلا بركن م مال !هبلعسنوبانحن أ

 ار تدكافااكناصس تنأالاهلاال توما نطبىف نونلا ىذ ةوعد لاق لسو هيلع هنا ىلم ”ىبالا نع صاهتو ىلأ نب

 ىى نو ىفن ك رةفاشكلا باص لاه .ءاعدهنتنا باعتسا الا بو ركموهو اطقل تم ديعا باعدام نيا اظلا نم
 لاءدتسارءابلا لسراف نيئمؤوأ اءاحضلا حب لاهو لعف هل 3 هدصعل لست نمو لا ىف مغدنالن ونلاو ىو
 .هز هل اوقمالسلا هملعاب 14 رةصق (ةعساشلاةصقلا)_فسعتلا درابف عتق احن اينينمؤا بصاو هردصم
 ةانستسان نتراا رش تتاوادر كدت بر هير ىدانذ'انركزو) |

 : هوز نفسو يع انهو

 اي ركذ عاطقنا نيب ىلاعت هناسعا ا ور عا بو

 1 اًئاهنوكيوءاسندو هل درع أ ىلع هنوةبو هسذول نم بحأو هدر ًرْضل | ه«ص ل ىلاعت هير ىلا مال سل ا هلع

 ارث نم هم-وزرو هب لاس | تهت :اناو كلذ ىلعر دامت هنا. فراع صلخم٠ اعدىلاعت هقااع دؤهتوم دعب هماق»

 ش اعسن هتججوز نمو ةئامهنس ناك[ مس هنعهقلا ىضر سابع نب لاو ةداسعلا مكحب تل ذ نم سابلا ىلا ريغ

 1 | هئاعدتلس فم 2 ذامغا مالسلا هيلع هنا (امهدحأ) ناهجو هذ نيثراولاريش تنأوهلوقامأ نيعسستو

 0 || مالا هيلعدت 'ك (ىناشلاو) ىل اعز هللاىلازومالال ام ناب هلع نع فْسكمل هير ىلع انشلا هحجو ىلع

 0| هلاك اوس لال هدا راامانلعن ىأ هلانصتساف ىلاعت هلوقامأو ثراوريش كناف ىلاءاالف رب نم ىقز رتل ن! لاه

 ىد هلاميهوو ىلاعتل وقامأو مالظعالا نم همضامل ب اوث ةياصتسالا نايءاملعلا ل وقت كل ذلف هل ماظعا كل ذ فو

 : .[ل| لازأ نانةدالوالا هطصا (اهدحأ) لاوقأ ةثالثمجوز هلانطصاو هلوقري سف:ىفو ةباصتساللريسفتلاكو هذ
 أ نم ةقيرط ىلع تناكدقواهق الخاىلاهلصام (ىناشااو) ةصقلا,قملأ ادهوةداعلاب عئاملا اهنع

| 

 22 سو



 ىأ اذه ىنءاضأ اهلج مصي غفاايةءارقلاوريكصعلا مهنا ةءا رق ىلعاذسه كلذ عئمجال فيكف رفكلانعأأ | ل

 دع ولا برتق او نواب تدخلك نم مهرج وجاموحوج اي تتفاذا ىت- ىلاعت هل هوقامأن وعجربالمها ||

 ىلعامأف ما رح ةقاعتم قنا (نوالاهلملا) لث أسم هسقف اورفكت نيذلاراصب أ ةصتاش ىها ذاق قطا

 هوبا تعئاذل ماتيس لاو هنيو-ونأ ىتد بح ارةرخ ٠ الاىلامهعوجر نا ىغملاق لم ىنأ لبوأت

 سايناا لوأ نونو حس, ممن !ىءمااواورفك نيذااراهدآ هصخ است ىل هاذأف ىلئاةءولانرتكاوحوم أنو 0

 جالا لخ دكلوةكءشلا سنج نمةباهن هذكسلو هلذباغ ىهو مارح ةشلعتم تفل ةماسشاا لف ىفاروض- ||

 إل ىنعاءازللاو طرسشلا نم هله !هذهوه ىلا مالكلاو مالكل انهدعد كت لا ىهانهه ىتسوتاشملا ىتد ||
 ليقنافاورفك يذلا راب ص وطت قة انهن ىلا د.ءولا برتقاوحوجأمو جوج أي تءغفاذا ةلوق | 11

 كيذر اور ةكنيذلاراصبأ صوضموهءازماو قا دعولا بارتقاو جوج أمو حوجأب 20 هريشلا

 دب الءازمخلاو طرمشلاو ةمام ا وا لاواثدلا مابارخآ ف له<امنااط رشلا تالزتاجرغ

 ىلا قابلا تالبوأتلا ىل_ءامأ أو مودعملا ىرحت ىرخ لملقلا توافتلا اناع نيراقتمان <:ْن

 دف عملا تتفاذاىتهلوق (ةيئاشلا ةلثسسملا) ةماسقلا موقت ىت-لو نال وعول رعانتمان اا 1
 حجو أينال فاض فذ_بالا تف ىف ثدنأتلا ةمالع اش داو فاض افذخن جوسأءوجوحأبا|

 نءناماسق امه (ةثلاشأا 'هلةسملا) حوجأ, ة هج تعتقاذا ىحلقو نتلسقا !ةلزغم ناشؤم جودأسو 1

 ٍ :لملا)ةسلا عش : نيح نوجر ذي ح وجأمو حوجأب اهتم ةع)ءازحباةريشع سان ذاالاقي سنالا سذح 1

 ءازجا نع ةيالصل تل ازاكد ضرال ا ىلاءت هنن !لءدج اذا لن لمق وءادتاىلاعتهتاهصشب 5 لا لق (ةعبارلا |

 تدتدا ذا ىئعملاو مالكأ ءانلا فو ثف نول بد لك نم مهو ىلا عت هلوةامأ 3كم فني ذهيشل ضرالا |||
 ضرالاةيدحن هتموض والا نمرشالا بدطاواورفك ني لا اضن[ تمت قلسادعولا برا ن1 1

 ثادحالا نممهاذاف هلوقب ار ارتعا نوا سني . ثدح لكن ماممثعهننا ىذر ساء نبا أرق :و رهظلا ةيدنس هنو ١

 نع نع ةراكهنا نيزمسقمل ارثكأ لاق نالوق هيف عرسأ ل بعو ل نو نيسلام ذب ئرقو نولش مهب .رىلا 1

 ىلا نو ريف عضوم لكن -مهروبق ن منور ىأ نيغلكملا عب مجم نع هن رد حان لافر عاب ْ 5
 ىورام ىلءاورثك اذاحوحأمو جوج أين أو مافنلا كاكف:لالاو هحولاوه (لوالاو) تايلور 7

 دءولابرتق او ىلاءت هلو قامأ عفت م عضوم لكن م ساننلا ىلع مهلابقارهلغشاورمثن نأ ندب الفري ف 0

 5 : اساف_هللانههاذا نا ل_ءاف ىل ماذا هلونامأ ةمايقلامووه روك اللاد_عولاناة بسال فقملا 0 5

 ْ :اهعمءافلا تءاجاذاف نوط مهاذا ةوقكءافلاةمةداسةازاسجنا ف عقت ىفراز وادعو دءوملا ىعسف || ع

 ةظفلامأ اديدسناك ةصخاش ىهفوأ ةسخاش ىهاذال_.ةولودكأّبف طرشاهءاز لال صو ىلعاتو ات
 راسبا اذاف ىنعملاو راسدالا عيا نوكتنأ (اهدسأ) هجوثةثالثا فنون ركذدةف ها

 مس و اداعن وكت نأ ( ىناثلاو ) رهظاٌثراصنالا نع يك عرايس! ةيديتابا اورك نيذلا |

 ًاراساالا نال ثنأتلازاجو راسالا ىمعت الا ممافدل_ثهو هلل اما هنا هرتكسص نوكشوهاهعضوم ىف 1

 ناىءعيةصخحاتةصَقلا اذاف نعم ةصقالربعشلاهيوبدس لاكو ءا رفا ال وقوهو داءعالربك ددازاجو وم

 راسأ تضم ثماق اذا ةمارقلا نا مالكلا عمو كلذ دنع صخشت ورك نيذااراسبأنا ةصقلا

 .اًكدقانلي وان نولوتيو هنوفانع ام عقود نمو مويلا الدو نهفرطت داك: :الفلاو مالاوؤ3- نءءالؤه 2

 20 و'هلفغلا كلب ا ,لاط اك لب نئاكريغ هناالقو ءانك , دك ثامن دلا ىف عي اذه نم :لنغفا]

 اةايوانولوةيربدقتلاو فدحن 2 ذايواب ةوق لبق دبال هلال ءاونائوالا ةدامعو ملسو هيلعهتنا صدمت ا

 ا

 اهو دروام ها 1ءالؤهناكو نودراواوأ َم منَ مهج بصح هللا نود نم نود«تامو مكن ا) ىلانغتهلرق# | _

 : نائوالاةدمعو كم كرعشأ تاطش مكناهلوقث العا (نوهعتالا_ميفم_هوريفز انيق مهل نو دااشاببق لكو | 1
 مظلل ا ىف سد ركد داو دهس يكن مال ه-اعماىكورهلانود ٠ نم نو دمعتامو ىلامث ةلوقامأ |
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 ا نأو َناَودنلاو دمحوتلا نمد وسلا هزه ىف ىلاعت هلا هشيي ا. ئدقملا .-.(.ز منأو ىلامت ةوشبدارملات ا ريكلا اذ ببنيمتف ةعاسمللاةعامملا ةعاسجلا لاه ةمحانلا |
 ا رف !فيرعتىف هلوق ناك الآو نآسعالا ةما ىلا اهيراسشا رزه نا ىلا ةراشا ةعاسج اهنا ةجاسالا ىف
 ١١ كامو ددعلا ثيح نم ةعاسجب ىثف الا قت وأ لطاب تدحصه_.:ةقرفالذا وغاة عاجلا ةَيجانالا
 ا الا .باناهركاساوهو كل ذدض ىدر دقاضإأ لثل : الذ فاعضا ىلا ردقا١اذعز وامتتاهئاف عو ردا | :ار نور دقلا لاوس نيستا تت اذاتالا طم داس
 || ناو همه نارفك الفنموم وهو ناسطساصلا نمله سعي ن* ) نامي هوقو صفو دير تاذوج لاود-الا رئاس اها رتفا نأ ىلعف الد هذ سلو أم لا ىف مآ قرتفتسدارملا (باوذاو ) ةدخاو

2 
 : . كآ

 ا 5
 ا 35 .- 5 06 0س

 ايد لكن موه جوج ع وبأي تكفاذا ق- نوع بال ىسمنااهاكلهأ هير ىلع مارسو نوت
 | نما طا لباده نمتيلفغ ل اك دق اليوان ورفك نيدااز اصبأ ةصخاسش ىهاذاف لسا دع ولا نرتقاو نول ساني
 ا كلذ اواو يارا تحال د وعبجار عجبأ مهخاو مهقر قت رك ذو لة نم ةمالا صارت ذامل هناك هنارلعأ
 1[ نيران ومن ركب نأ نيب عجب نم تأ ني ه.عسسأ نار ذكي ال# نمو وهو تاسطاصلا نءىلد* نأ ةوأب
 | ا ا | ىلوزوورتالاوالا مولا ست ةرتك وعد ,عباودل نالطبال ىأ هيعسل نارغك لذ تاروظحلا |١١ لزوتامجا ولالسعت ىناثلاىفو هلوسرو هللا 2 درسا علا لولا 2 لخدنن تان اصلا لمعي نأ

 | هرقام أ راهدارفا عسعب ىف مزلتسسي ةيهاملا فا نال ةغلاسمل ادي اهنوف نوكيل ساما ىنندارملانارفك الذ ا هود رءاطعا ىف لئمركشلاو باوثلا نام رح لم نارفكلافار وكم مسهيعس ناك لوف نمو ءوغو أ
 دو تيرم ودرب ترجم دود يتتا دقال 56 اك ْ مهنا فوقاماوهوا دتبم نم 4 ذبالفربح مارتو وقنا ءافنو برز ماجاك ارأ لع ماعدقبا ١ ىلابعت هللا ةعاطإ كلا ىفدابعلا بم رتل ذيدارملاو هم ايقلا مول ضر: ىلا فصل ا ىف وأ بالا مأىفامانو تاك لمقو هناعىزاخأ نواة اس دارا ا ل_.ةفن وداكهيعسلاناو دارحلاف نوداك ةلناو ىلاعت

0 0 
 1 لوالاامأ) ينل لاوأ: رخ الا ىلا عوجرلا هنمدارملا ن وك, نأاماعوجرلا اذسهذابجأو مهكر ناك

 اوعج ريل مما مولعملا نك اوان دلا ىلا مسهعوجر نأ قسمان وجب“ 6 ائااامأو) رن بلسم ىلإ
 لبر وأسش هناوكر ردنالن ا مكس لف كير م”رحام لا اولا عد لق ىلاعت هل ووفد الا امأ نعشلاو لامعتسالاو ةنيالا هيلع لياذلا ون حاولا ععئجيدق ما رطانا(لوالا) نيهجو ند رمسفملا رك ذاذ_ه دز ةفاندلا ىلا
 ءاسنملالوةنرهشلا امأو مّرحت سلو باو لرمشلا

 2 1 شلع «. اياب رجلا ىراالامارحناو 56 ْ

ْ 
 ظ

 ا ورع ىلع تكببالا هو
 ا عا رحو ىلاعت 4 ووكر وهشمزاج رخالا مسءاينيت لا دحأ جيون نالق لاعبا ااما وامجا وناو قع
 دملافاذه تبئاذا اهلثم ةئيس ةّعس

! 
 لوق وهوا رلا ىلا نوعح ربال (اهينان 3١ "لريشلا نءنوعجريال مهنا (امهدحا )ني ع عوج رلارعسفت ىف "ىلا ل كك لهأ ىلع بدأ وهنأ

8 
 |١ قدما نوكيوا نوعجدي مهلهأ ىلاالو ةيصوب نوعيطتس سالف هرةكوهوايندلاىلا مهعوجد اهلها | ]| يرق ىلع مارسو ىعملاو د امهلو ىف "هل هناا دا زرإ_ص نوغج ريال ةوق فال لعد

 اطل وقاذ_ةونامعالا 2 ةكرشلا نع مهعوجد ىلع مارحد |

 || هرهاظ ىلع مارحو هلوق لرتي نأ ( ىناشا ا هج ولا لتاسقمو ةدا ظ | هاو دعا لوقوهو هنعنولو::الد آ اارركسذغ نوعجربال م.
 مست ال نا يعم

 : هلوة|:عجا ذا هاك اذه نيرمسفملا نم ة

 , |١ نازاساكلحأ هبرق لسع مارد ردت لارا ئ ثلا ريت ءانلعج اذاامأ ن رسال م ةوفاارح عدو
 | نومجرال مهما لاقف لاع مد وفكملاريغروكتملا ىعسلا واصلا لد ملا نم ةمدقتم اهلا لان روك دااوغو

 3 ريب" هام 28
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 | ةظفل لوخدل قرلا مانصالاب هلفا نو دن نم نوديعت امو مكسصناهلوقّنا لءافاهو دروامةهل 1ءالؤه ناكول |
 .ةرايعباو ورك ذي نان بلغست ما“ صالاو نيط ا. ثاادي رينأ لمح وءالؤههلوقاو ؤلانيطاشااب مالكا | اذهوام

 الوهن اكوا لون َناَوهو ل !وسانههو اهلا توكم هنأ نكمالرانلا ىلا ىرب نم نا ىلعىلا- هذ هللا هنوءالقعلا

 / اهركذناف هريغاو أ هسفنلا هركذ نوكب نألما ةغاهذهو ةح ةهلاوسل م وفاهو درو مهنكلاهو درو ام ةهلآ

 هنود قادمعد نملاهرك ذي نأ ام اف هريسغل اهركذ ناو ة#وا [تسل اهناناملاعناك هنال هسنئةدثاق الفد دفنا

 لقب هنو قّدد نم لك نال ةغا هذه ىلا ةاعالذ هنوش ق دص نأ اهركذ نأف هن وش بذك ناوأ

 ناد !١نودرب ها الا كانتا _يال بذكملا اذ هنوبنب ب نك نااهرك ذناو مان الاهدب ءةمهأ 0 األ

 اهيئاو دقت ءبمل اهديها اء نول؟ 'اقاافاضيأو ناكف.ك است اًضةخلاهذ_ههرك دناك. :كذنهوذك وأ ا |
 كلذوءاعفتااروصو بك او كلا ليئاتابنوك اهفاودةّتع اس ا

 هج 1 ماسمالا ىنعي ءالؤه ناكول ىدملا اولاك ني رمسفملا ناب كل ذن ع بدجأو رانلاىفاهلوخد نم عال

 (اهدحأ) ةئالئروم ا باذملا كا ذوضسر هنمسدتارابلاه ودع لشم ايضا ميسو | ل

 نود عت مويكحزا هلوقل ريسسفتو هو نيدو.ءمللاو نيدباعلا ى-هننودااعاب :لكو لاةفدولالا

 رانل بهل بس نوعفتربىأ ب .هلاوهريذزلا نسل الاقريفز اهمها هوق (اهيناثو) هتنانودنم
 لاقل لاه اني عرايا ىلااورهذدب دملا عماقتاوب ورضح وركن ااودروا وعفترااذائح ا[

 د نمريذز مها لوةنف بذعم لكل ماعم هل هلوقو )_.مونأ لاه سفنت مات هدد لجرلا' العنأريفزلا |

 هانعمو ,ءاو كيو مه ارص نوعم يال ىأنيدوبعم ا ىلا عجر نوعمنال هيأ مرفرع تل

 ناهجو هيفو نو٠م-ْالابفمهوهلوق (اهئلاند ٠) ءاعد هنن اب ايبأ ىأه دج نا هلفا عم ههشومموشغبالمما

 ىلع ةلواهما (ىناثااو) مله ىنأن ءءانبكحام ىلعةصاخمانصالا ىلع لوهنا .(امهدحأ) |
 مهياذع ىف :دايزامع نو رمز اك امص نورم حي راغكلا نا (اهدحأ) هجو أمالي لقيا رالكلا 1

 نم مه دعت ىلوتي ن نم مالكو نيب دعما تاوصأ نوعمساما امال ععفم امن وعم دال مهما (اهمأ انأق) 0

 رخأت او ىف تدب اوتتلاوران نم تب اون فن واعي رافكلاَنادوم هنا لاق (اهتلاثو) ةكئاللا |

 ىكعمبب نوئمغتسسي كا ذل ةئللا لهأ مالك وهعس رانلا لهأ !تالف.عض لوالاو ع 1

 نو دعيم منعك ماو نس !ا:ممه] تة.سنيذلاَّتا) ىلاعتهلوق فارعالا ةروسىف ى اع هنئا هرك ذام 0

 اذهةكئالملا مشان لرب تسالاع زفلا مهتز عال نو دلاخ مهسفنأ تّتشاامف,هوامسسح نوءعسنال |

 لوسرلا ىلع لاؤسلا كلذ درو امل ىرعدزلا نانا معز نم ساسنل ا نمّنارلعا (نودعو ٌسنكىذلام كول آ ْ و1
 ءانثتسالاك هنآ الاهذه نال هلاؤس ع نعاناوح هب :.لاءذه ىلا دق لزأ تحاك اسي لسو هيلع هقلا لسع :

 هلاؤس عف دف ةجاحال هناوادراو ن كلها ةيوااثو ةوووعلا اذهداسف ان ٠ دقن نام أو ةنآ الا كلت ند

 ىلاعت هللا: داعنالاسقن نأ (لوالا) نيرهاد_حأ الا امهه قد ملاذ ةهتئاذاودب ' الاد _هلوازىلا

 2 , الاكل: بءةعّدب الاهذهرك دبدسلا اذهاةراربالا باوث حرشب هفدرأر افكلا بام ح رمش قم هنا

 عندؤدك أتاكم 1 ةعقاولا كلف تاز زم , الاءذ هنا (فاشلا) ناحل ل يو
 اههوع ىل_ءاهارجا قاطاوقو بنسلا ضو مال ظذللا ومب ةريعلا لاه نمت 6 ىرهب لا نبا لاوس

 ةريعأ | لاه ن نمو مهب ةصدختب الانأ الاي نيلخ ادمالسسلا م ماع 7 , زعو حسملاو دكت الملا ْن نوكسحت و ِ

 باص لاف ىسكلا ام مها تّتءسيىلاعت هلوقامأ طقفء الو يني دلا نا وق ص, هب سأ|أ ص وصا# ا

 ٍتاوثلابىرشدلااماو ةداعلااما ىهو ندسحالا تننأت ىسطاو لضفملا ل هللا نسل انانكححلا | ٠

 دعو للءهواجوفعاا ىركئمووةعلادعو ىلع سلا اواو علا تب نا لصاشلاو ةعاطال ققوتلااعناو

 نودعيماهعكئاواهلوق (اهدسأ) ةسجاروماممءاوث لاو نمح رمش ىلاعتو هنانصس هنا باو
 اهدراؤالا مكتم ناو هلوق(لوالا)زيهوب هناعاوك>او نوحر اء .ءاواءانعموفعلا ل هأ لاسقف

 1 يبوس مس عم ؟"
 ينصح



 00 1 |نيرمضنا | هل صرعف مهملا س اعئا.عص نوكسوهن لب ةمعكلالو>و

 مهارف ىرعبزلا نب هللا لمع لد اهدي , الا مه بم هللا نو دن هنو دبعتامو مكن 0

 ا هقادبعلاقتإو هيلعدتا قسمت وسز لوب ةريغأ اني دءاولا هربخاف مكضوخ سيف لاسقذ نون ماهتد
 | سيلا ةبمكلا برو كتمخدت لاف منام كذ كلقتنأةىردبلا نب لاققهوعدن هئسصانهتدجوول هاو

 ظ (امجا دنا )ناي اوركلذ ف ىورمت هىتاللااو دمع جامو نيو عيسملااو دبع ىراصنااذارب زعاودبءدوبلا
 اداالثءمي سه نبا برضاملو ىلاعت هلوق لزنت مولا كتف بي لو تكس لول لع هللا ل-ههللالوسرّنأ

 ىسع ىف لّزنو نوهدخ موق هى الدجالا كل ءوورضام وه مأري_تانتولا ًااولاوو نو د هد همكموق

 | | تال ادبطمدلا(< اثااةياورلا) سارع نبا لوق اذه هب . الا سطل اانممهل تةءسنيذلاّناةكتتالملاو

 ا 3 ( عبدي ' الا فس اائموهل تةسنيذااّن ا هناصس لذا لزئاف كل ذب مهم سهأ ىت ّجاانيطامكاااو دمع مهلد لاهو

 | د بتاطخ مكاهوثثا (اهدحأ) هوو نم طقاس ىرعن لا نبالاؤستاللءاو هئكئالملاو يللا

 | ! | ووك دوار هنا (ارمنانو) طتف مان_مالا نو د«باوناك مهو الكم كر مشم عم هنلذن اكو ةهفاشم

 || وهف نود _ىتامديعاال ةوتواهانباموءامسلاو ىلا ع4 ايعوعلا دراج لل نود.عتامو لاق لب
 | دشالئشلا طفل نكلا هللا نود نمنو د سعت ىذلا ؛ ثلاو مكن لاقي نأ اذه هري_اظنوئشلا ىل علوش

 | هناصس- لاهو ةهل آمنا عدنا كلت الملا دنع ن نما (4* هااثو) ىرعبزلا نب الاؤسهحوةالفمودعلا

 | | ةيعمسلاو ةملقعلا لت الدلااب صو مث هنن تا مومعلا ثدن هنايه (اهعبارو )اهو دروام ها [ ءالؤه ناكول

 | دارا اوهاذهو ةءركم لكي مهايا هنئا دعوو ىصاسعملاو بونذلا نم مهم ءاربلريزعو عيسملاو كس الخلا قد ىف

 50 ىذلاب اولا (اهسماخو ( نو د_ء.ءاهنع كئاوأ ىب_سحلا ا ءمسها تق مس نيذلاَّنا هياحس لزق نم

 ظفاوءالقعنيط املا ل قنأف نطامشلا نود .هداوناك مهناوهو لو هيلع هلثا لص هنا لوسر هر هطهذ

 لوا مك تبول لاق مالا يلع هئك نق كازو هيلعمقا لس لوسر ل لاثفنكن مهلوانتالام

 اذهىرهزلا نب !دارب دنع تكس مالا هملع هنا لق امامأو هولا اذه ن نم مزالريغ اضدأ مكلاوسفءالقعلا

 ىلا ةيوجالا ذهل هينتي ناكمالا هيلع هلا نملقأال هنال اطخو هن لالا
 1 . هنالنورسفاااهر تصد

 | اهتس؟ئشرهظيالوهرغل ةءوجالاهذهرهظتنأزو<ف.كفنآر ةلارب_ةنبو ةخالان مهتم لعا ناك السلا هماع

 زوم ل هعمارضاح نامسأ ناكل اذا ناسللا رانا مالسلا هلع تكس :نااوزوج لق ناف مالا هملع هل

 01 50 .لاقث ىرعي زلا نسا لاوس نع ناحأ نمسا | نمو مهلاوسنععاطقنالا هم هيف مهوديال كا توكس سلا ةملع

 ادهن ا لع اوا هر هال ىلع تي الا قسد: سو هو دمعن ءةروص ىل_ءاكلمراشا ىف مهارو هيىلاعت هقئاَنا

 رانلا ف مهعءلصحع مخ[ اود .ءامناوةروصلا كلاود هيل موقأانأ (لوالا ( نيهجو نم فرءض

 ٌ سه اهنولخ ديراناا رش ناف اهلخ دينأ مصناو ةقمقل ا ىف مهج بصحرب_هدال كِل اناوهو ( ىناشاا)

 1 امنا (اهدسأ )در وءأمّتهل اناون ةرق مناف ةمكسلا (ةبناثلا هل كسملا) ٌمهج ب م-اوسلمهلا

 ]|| بابودعلا هجوىلارظنلاو مب بالا باذعا كلذ ىفاوءقوام مهمال ةرمسحو مغةدابز ىف مهتةراستا نولازبال

 3 ْ أ ألا او دجو اذا باذعلا عفدف ةرنس الا ف مهل نوعف شيما اوردقمودلانا (اهين انو) بادعلا نم

 ١ ا اهدايسنءاز از مسالا ىرش ىرعراذ |١ىفاهءاقلا نا (اهئل اثو) مهنممويلا ضغب أش ناي اور دقام س « ىلع

 3 ظ انصار 00 ماي يجد ناسا ١ ران اه ناك اهل 0

 1 1 000 ما نك سوا اشتر لبيس سس مهاجم ل

 ءىحمراعانغاف نو دراو اهله تأ ىاعت ةوقامأ اك اسوا زهتم ةطوناداضلاب بذحو بطح ئرقور دصا

 | 1 ا د يبس ديزرل تن الوقت لعفلا ىلع اهمدغتل اها ىماللا

 !آ ىلاءت هل وقامأ اها اود نعمك لدءمالواهود رنأود بالهنا ىفعملاو نولتاداميذ منا ىأمهجورفا

 07 جت 01و اب 1 ا ا 0 اش تا ناعما 9000ه 20 جتا طن تجدنا تاك وش لكل هتان ل. جن ع ينس سس لوو
 ناحصول : ١
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 ند ل اهنقىوروولدلا لدسلاو لّدعلا نزو لوهسل اول 6 اننا تما :اينا وططت مول قو | أ 0
 ىلع عقويمانبلاكر دصملاءل_مأ باكو هيف يتكي ىذااراموطلا مسا هلا (اهدحأ) نالوقلصسلا ىفو ال 1
 باكلل لوعأا ”ىط ىئهمنو ف ةريثكلاا ىف عملا نم همف تكي ىأ تادوتكملل هانم عمب نمو بودكملا 5

 ىوطب (مءاهسلا ىوطن ئعملاو ف ثكي ىذلا رشنا ادض ”ىطلاّنالاهلايضؤتو هباَملا كاد ارئاسل حسا !نوك ألا
 لسلا امهنع هقلا ىضر سابعا لاق متراموطال امنا سيل هنا (ىناسثلا لوقلا ) هيف بتكي ىذلارامولللا ||

 1 نبانعازوملاو أ ىورو مالسلا هملع ىلع نع ىو صوهو هملا تعفرادا مدآ ىنإ بتك ىوطد كلم مسا

 ىلء هللا لوسر باص نال دمعب اذهو لسو هلع ا ىلص لنا لوسرل ناك تاك مم !هناام_مء هللا ىضر سابع
 هوجو اهذه ىلعو ةشدللا ةذلب لجرلاوه حاجزلا لاقو ا دهم ىعم نم مهمف سلو نيثور عما وناك سو هيلع هللا ولي

 لج ايدارملاانلقاذاو مكل فدرهلوةىفاكةدئاز باكلا ف ماللاو باكل اديز ”ىطكلاشي امو ىلعوهف ١ ربل

 اًذهو لممسلا ىواطلا”ىطكربدقتلاو فو ذم لعاسغل او لوهنملا ىلا فاضم”ىطل اوهور د_هلافراموالا |
 ءارفلا لاق (ىلوالا"هلمسملا) لاسم همفف .دمعن نلخ لوأان ًادبا6ىلاعهلوةامأ ني رثك الالوةوه ريشالا
 اذه ةكئالملام هاقلعت او لافا ىلاعت لا لاق رم مهن :وانأ دباك لاف دنا .مباتكلا هلوق دع مالكلا عطقن ا

 كاتيا سو باكل لسلا ىطك٠ [ىسلا ىوطت مول هلوقب هبقءنودعو يدك ىذلا مكموب ||

 هللا هجر فاشكلا يحاص لاق (ةينانلاةهلكسملا) ع

 35 أدباك قاذلا لو أ دمعن ىدملاواسع ةفوؤوكح ءفاكلاوهدمهذهرسفب ىذلادمعن لوهةمقاشإ .لوأ |[ ْ

 لاجرلا لو أ ديرتدب ز ىنه البر لوأ كلو ذكوه تلق اركتم قاخ لابامتلقنافءادتسالابةداعالل اههءشنت
 نال قئالللالوأ ىنمب قلنا لو أقل لوأ نعم كلذكذ الجر الجر موايصفتةدارا 3 كنود دس كد ||
 قّرفيىلاعت هانا لاق نم مهنخ ةداعالا ةمض.كفاوفلتشا (ةمااثلاءلمسسملا) عمج الرد صم قلالا |
 ةءاكلاب اهم دعي ىلاعت هنا لاه نم ممهنمو ةداعال اوه كا ذف ببي كسحرتد ري هنا اهمد“ .دالو ماسجالا ءازحبأ ا

 ناكانوءادءالابةداعالا هش هناص هنال هحولا اذه ىلع الادب الاهذهو ىرخا ةّرماهْ:عباهدحوت نام
 ةداعالا ىف لاخلا وكي نب حو مدعلا عبد وجولا نع لب َةَقَد ا زجالا بدكرتنع رابع س كءادسالا ْ

 تاوهسلانا ىنعان_هلدف هم. تايوطمتاومسلاو لا هتلوذيلوتالا بحذملا,نولئاقلا مح او كاَذك ا '

 ءازج أنا ىلء لدي اذ هو ضرالاربغ صرالا لد مولىلاعت هلوشب وةدوجومنوكتديوطما_ موكل اح 0

 ردصم ادعو نأ (امهدح 0 نالوق هضنانملعا دعو ىلا هت هلوقامأ ضرالاريغ تلعج اهنكل ةمقاد ضرال

 ىقاعتو كلذ نءرابخالا بس اةباعاةداو !!نوك نأ (ىناشاا) ةداعالل ةدعهدمعنهلوقنال دك م |

 كلذ لعف: دنيانا 0 ربك وقح لات مبجاو عروق لعام عوق هءوقؤلعلا ظ 1

 لئاسم همضذرك ذا دسعد نمرو للا فانك دقلو لامت هلوقامأ دعولان مه هر دام دمك انوهوةلاغال 00

 بالا تريز لاقي بو كرلاو يولحلاكروبزم ا ىنءياهتهبنوقابلاو ىازلا مضي ةزمسأرق (ىلوألا"هلئسملا) || ٠١
 'باكلاوهربزلا نال دحاو نينءارقلا ئعمورو ثقورشت كصربز عمم ىازلا مضي روزلاو هتيتكىأ

 لئاقمو ىلكملاو دهاجوريبج نب دعس لوةو»و (اهدحأ)» ونحو 2 ذلاوروب 0 (ةيناثلا هلم سملا) ٍْ

 نوكنسام لك هاك اهي نال“ امسلا قباكلا موه ىذلا ناكل ارك لاو ةلزنملا بتكل اوهروزلاديز نب او ْ

 "يذلا يثار ةااوهروزلا (اهتاثو) حسنت بالا كلذ نم مالسسلا هيلع ايبنالا بتكو ةكمئالمللارابتعا || |

 ىورب ىذااوه رك ذااو مال_سلا هلعدوادروب زروبزلا (اهثلاثو) ىعشل اوةداتق لوقوهو ةاروُدلاوه

 رئذلايدارملاناوهو عبار هجو هيف ىدنعوركذلا قاخ مئن هعم نكيرلو ىلا عت هقا ناكل مالسلا هيلع هنع ْ ١

 همزتلاو ابك نمنافانلعناسنلاووهسلازو<الالءنملاعاكنادعروزلا ف كلذانشك ىارعا# .

 ء ثلا كل ذ ناك ًاسششمزتلا اذاف فخ اووه سلا هلعزح ملنماها هم لع دقءدال هنا هيلعوه كازو هنكلو ١

 ضرأض الا (اهدحأ) ءرجو هفف وامن ا ىدابعاهنيضرالاناىلاعت ةوتامأ ع وقول بجاوأ

 : ده
 ع ار 10



66 ,0 

 : | ئيثلانعئيثلاداعبانا ' ( قاثلا ) حارخالاوهداعبالااذهنا ىلع لدن لوخدلاوهودورولا تن

 ليص#: نالرت الا نعام هدأ داعبا لاعتسسا نيدعاشم انكولاممالنمب راه ءاناك اذاالا عدبال

 ||| ىلاعت وقنا (اهدحأ) روءابلزالا لولا اذ هداسف ىلءرابخلا دمع ىذاقلا جحاو لا لصاملا

 . [|| جر نم لاحاذهسلرامندلا ىف مةةةدقمهباوشب دعولا نا ىضتقي ىسحل | ام مهل تةيسس نيذلا نا

 . أ اهنعق و نم كلذ ىف لخ دي فمكو نو دمع انعم والاه ىلاعت هنا (اينان) كلذ مصول رانا |نم

 نء(باوملاو) كالت نم عع ربك الا عزفلاممنز<الهلوقو اه بس نوءعتثال ىلاعت هلوق (اهثلاو)
: 

 5 نآزوءالإ وم2ة:دقممباوثب دعولاناوه ىسأ!:م مهل تقيس نيذلا ناهلوق نمدارحلا نا لال لوالا

 ١ : مل[ نكل باوثلان دعولا مدة: نسل !نمدارملان اان[ هوفعلا دعولا مدة: ىئسسحلانمدارملانوكي

 ْ قاودعسا نيب عي ازودعو "هلطابةطباخما ان د_ذءنافرانلا نم ح رخي نم لاس قءليال باوئلاند_ءولا نا

 الا هرهاظ ىلع هؤارجانكميال نو دعبم اهنع ل ل#ثوا هلو قنا انءانا (ىناثلانعو ) باةعلاو باوثلا
 " || ةوقامأ جوركلادعباممب صوصخت اهسسح نوءعسال هلوقنا (ثلاشلا نعو) رانا ا ىف ناكن م قسف
 "|| عزفلامتزح مما ىضتقيموؤفملاوب رطباذهورافكلا باذعوهربك الا ع زفلافريك الا عزفلا مهرخال

 || هوةريسفتىف (ىناثلاهجولا) همدع ىلءالو هتو.ث ىلع ل ديال أ ن «لقأ الف هماعل ديل نافرغضالا

 اد_ه ىلءو ةّدبلا انو رقيالورانا !نولخ ديال سل ا انم مهل تةمسنيذلا دارا نانو دعمم!ءْكْداْوا
 هنمةعئامم الاءذهنال ةنلاىلان وبر مثراسألا نو درب ساسنا ا عمجب نا لود نم لوقلط» لوقلا

 2 ع|ىلاعتهلوق (ةيناثلا ةفصلا) مده دقو اهدرا والامكنم نا اوهلوق نبي و هدب قدف ردلا بع ذئنمسو

 اوعمسالنأىفهجوىأ .(لوالا) نالاؤس مو س<ىذلا توصلا سسالاو اهسيس- نوععسإال
 دقارتمبرقو اهل ديل نم نالامنعءمه دعب دمك أتدارملاانلق مهلاحريغتي لهو عمسولو ةراشدلا ناهس سد

 راشثلا سوس نوءمسإال ف.كفرالا له أنور ةنلطالهأ ناسا (قانثلا لاؤسلا )اس سح عمت

 نودلاخ مهسفن أت تش ااسدق مهو هل وق(ةثلاشثلا ةفصاا) لاول اذهلا زديكأتلا ىلءءانلس اذا, با ولا
 ةوهثحادراللو ةوم:بواةالوةومش سوفا نوفراسعلا لاقدي وم اهومعن ى-_ءيدذلا سفنلا باطةوهشلاو

 عزفلاممتزحالهلوق (ةعبارلاةفصلا) ةياهنلا ىف ةيالولا ترهظفتيا ديلا ىفةيانعلا تقيس دمنا لاهو

 تاووسلا يف نم عزفةروصل اىف فني مونو ىلاعت هلوغل ةريخالا ةغفتلا امنا(ماهدحأ) هوجو همضوربك الا

 ىلاعتهتتا ثءيرانل !ىفرالا لهأو ةئلسا ىف ةئلسا لهأ رةّدسااذاا ولاه ت وما هنا (اهينانثو) ضرالا يف نمو
 النولوةمف اذهنوذرعتا ني. رادلالهال لوقف ملم شيك .ةروص ىف توما هعمو مالسلا هسرلع لو ربج
 اد_ه حا و رانل الهال كلذكوادبأ تومالو دوا ةتلا لهأ ءىداش مث هذي توما اذهل وقف

 ||| قامت امه دح الن وكر نأو دب الف نو دااخ اهي مهو هلق دعب رك ذامناربك الا عزفلامممزحأل هلوق نأ, لئاقلا
 د ىلءرابتلا قااوهريم نيدمعسلاه (اهثااثو)توملاو»دواملا فاش وه ىذلاريك الاعزفلاو رخالاب

 ||| !مدهاشم دنعرانلا نم عزفلا هنا كل ذى ىلوال ار امس ا ديعىذاسقلا لاه ةءظع ةعزف كلذ نوعز ةمفاهلهأ

 . (|| ةمامقلام وب لاوهأ نم نمآن مؤمنا حصد قف مسمن حال كال ذ نا ىلا عن نيب اذاف كلذ نربك اعزفال هنال

 بتاره تناكاذاو قاسفا |باذع نم 3 ثأر افكلا ب اذ_عف بنام ىلءراسنلا باذعنال ف.هضاذ_دو
 نم ع زذلا ىئريك الا عزذلا فذ نم مزاب الق هنو اغتماسمنم عزذلا بناه تناك ةنوافشمرانلاببيدعتلا

 هظفللا مه كاصذلا لاه نو دءوب ٌمنكىذلا مكموب اه هكنالملا مهالسو هلوق( ةسماملا ةغما ازرانلا
 ىلاعتهلوق « نودعو َمنكىذلا كمون اذه ني رشم موا نولوة: وم-هااوقاو مولامعأ اويتكنيذلا

 ايدك دقلو نيلعاف اك اناانماعادعو هدعن قل لو أان أ دباكب تكلل لصسلا ”ىطك ءاسعسلا ىوطن مون)



 : لع سمبل ةجسر هثوكتا لونا ناار“ اسباذع لاك ان الا ماد علمنا ن راكم 1 1 '

 هحولان هني رناكلل ةحر نوكي نأ ب«اذافاضنأ نيئمؤملل ل_صاحو 4ةرافكلل هويرك ذامو داود 1 ْ

 ا تتم لت رانك ة مات اناا مهةنمهوركذ ىذلانافاضيأو نينمْومالةبرراصىدلا ||
 قول او مغاامهب لأ هنثعب دعب نال ءاقعأ هتلعب سبق ايدلا ف مههعت تناكلب هدعب هلو هالو هن هتلعا| 0

 5 م 0

 ب د بجج خولان _

 هللا لءام لوقننأ (باومللاو) دا رااوهاذخ وكي اذو تالف هبق هرثك ين ىذلا دانهابرمأ م هسا >>

 هلع باقي ام ناعال انهابام سعأ ناك“ نمودال هنأ هنعريسخاو هن ءأا نمؤدال بهلانأ نا ىلا ةتو هنا ١

 زوخجال ]ف ةجرلوقلا اذه عم ةئعبلا تناكتاو لاحم« أدقناك- لاحم كاذرايذكفدصلاهربخو الج |
 لاولاف طةفرغكللالا لصت ملنارفاكلاةردقنالورفاكلا فرفكلا 1 هنا عمةبجر ةثعبلا لاش ' 4 ١

 دوغبذثةمح ولسا ستلل اعطق ىلاعت هللا لمق نع محض ىلع ميبرتلا فق و نيّدضال ةللاص تناكناو مزال مب دعا,

 ةحرناك مالو فوق هنع لاصتتسالا باذعري> أت ىفععر ذاكلل ةجرنوكينأز وخال لوةن م مازرلالا _

 ةناالا قسد انلق نيثم ؤملل ةجنر ناككذلا هحول | نمر امكلل ةجر نوكي نأ بجو دح اوّددع ىلع عسمجلل 3

 مكة اذ اوهحولانوكي كاوع دف نيفلت 2 نير ايتءابوأ دحاور ايتءان لكلا ةمحر مالسلا هيلع هلا 1 1

 لص ثةدأسل ندم وهال ةجر هن :وكل مالسلا هيلع هنكلو مئاسنلق ل نمر افكل لسا تناك" ايئدلا منهلوق| 9

 رافكلا قى ةحرذ اذ ناكهروض- بهسب مهنع كلذ عفدنا الف باذ_هلا لوزن نمر امكسها ف وللا 1

 ٌبِحوف نيملاعلا نم دكئالملان ال اولاق هك الملا نم لضفأ هنا فدي الا هذ ماوكسمت (ةثلاشل "هلكملا) 1
 ضراعمهلا (باولاذ) م هنم لأن وكن نأ بح وذ ةكئالملل ةحر مالسلا هملعن وكن نأ هنا الادهم 0
 هلع لوسرلاو نينو ق حف مهتم ةجر كلذوا اوتمانيتلل وزة ةدوتكشاللا و-قىلامتهلوقب |
 كك ىلاعت هلوق ه» .”ىبنلا ىلعنولصي هتك المو هقلاّن ا ىلاعت هفوقاذكو َندمْوملا ىف لخاد مالا ا
 دهن مأ بيرقاىرداناوءاوس ىلءمكسذ لم فاولو ناف نو ص مسن أله داو هلا مكوأ امن ا "ىلا تس ١ ١
 كابل حقا اتسر قلت سات رداداردوتنازسو كرش سر | ونام .

 نمهاوسدلا النا ىف مير ارافكلا ىل_ءدروأ ا. ىلاعت هلا لع ا( نود ام ىلع ن اعم_ملا نوسرلا ايدو قحاب | ٠

 اراذناواراذعا نوكح,امبكلذ عت ”1نيا اسهال ةهر هلوسر لسرأ هنا نيبواهركذ مدة :ىتاا هوجول | ظ

 فاشكلا بحابص لاق (ىوال للا لئاسم هيف و”ىلاىوبامتالقلابقذ مءاعماذقالاو ممدها ىف
 نالاشا | عمجادقوديز موةرامناوأ اه ديزامغا كلو ةكمكح ىلعئشل ارصقي وأى قعوكملا رصقيامنا
 ش ةدئافو مناف ديزامنا ةلزن دحاو هلا مكهل اان اوديز موغيامغنا ةلزنج هلع اق عم "ىلا جوامنانال 3 , الاءذهىف | ا

 ىلاسةهقا ين ادحو تابثأ ىلعروصقم لو هيلع هقا سدت لوسر ىلا ولا نا علال امهعاقجا ُ

 نماوصلخت:نأوةلديحوتلا اوصاذت نا بجوب نه لا اذه ىلع دراولا حولا نانو يآ لة هلوق فو
 7 م0 1 رمصحلا ىلءامنا تل دول لق ناف عمسلابد.سوتلا تايثازوي هلا هيقو دادنالا ةمست
 كم د1لةفاولو ناف هلوقامأ ةغلابملا هنمدوصقملا|.:لثدساف كلذ نا مواعمو ديحوتا الاى *لوسرلا

 م رجم ىر1اىفهلامعم_سارثكهنكلو لءاذا نذ ا نملوةنمنذ ؟فاش كلا بحاص لاق“ اوس
 لاق ه (اهدسأ) اهودو هنقاوركذ نورمسفملا لوةنفا ذه تفزعاذاهلوسرو هللا نم براون ذة هلوق هنموا

 ناكمنا كلذ ةدئافوءاوس ىلع ممل اذيناف ىلاعت هلوقلةر ها نرملا ىلا*اعدلا» اوسلا ىلءناذي.الال_موبأأ |

 ملح كل جدو رمق دج ايا قر افظل اهليسل انك بواع راجح نمالرشانم ىلءر دق, نأز و ظ

 قرذامذءاوس ىلعهريغو ديحوتلا نممكملءبج اولا وهام مكتلعا دفا رانا (اهينانثو) كلذ قرافكلاك 1
 انبلا تارا الؤلاكناواوَح ال_ئءارذعلا ةحازا هم ضرغلاو اطعم تئعب ىنال مكس ناس.بلاو غالبالا ف |

 ىذلا برحلا لج اعاالىادارملاو له ىلع (اه«ارو) نالءاوراهظا ىلءءاوس ىلع (اهئلاثو) الور ْ

 ناه>و همن ةنودعو امدمعب ماب يرقأ ىرداناو هلوقامأ مكن«مالسالا ءاحر رخؤاو لهمأل ب هبمكتنذآ ا



 ة:؟

 |ءابنا ابتك قبتك ىلاعت هللان ا ىنعملاف ىلاعت هلا ةعاطن نولم عل نونمؤملا مه نواساصلا دابعلاو ةذلا

 1 ” در م نيالوقوعو داو ءاحاص ناكن م ةنلسا ثروءسءنا ظوذعلا والا فو مالسلا مهلع

 ْ 1 | (الوأاما) رومأبلوقلا|ذهاودك اءالؤهو ةءلاعلا أو ىدسلاو ةمركعو ريب نب دمعسو دهان#و امنع

 ا 1 | ىناضرالاامنالف(ايناثام أو) نيلماعلا رجأ معنف٠اشن ثمح نما نمأَو وش : صرالا انئرو أد ىلا_هندل وثق

 ا ا انيثدلا ضرأ اماف عسبتلا هجو ىلوف ةثملا ىف مهعم لصح اذا مهريسغو تقل مهل اهمال نوط اصلا اهم صنع

 ١ | ضرالااةداعالا دعب و ةداعالا م ةعّةر رك ذم ضرالا,ذهنالف(ائلاثامأو) حاصل اريغو ملا هالامنالف
 5 |(اهناثو) ةيقئءاضمب اهناف ةنللا ضرأان ارينا ىف ىور دف (اعبارامأو)ةناساالا نوكنالاهةصو اذه ىِ جا

 انباو ىكلا ل وةوهواندلا فني: هؤمااهثروم_سىلاعتو هناهسهنافاسندلا ضرأ ضرالا نمدارملا نا
 / ضرالا ىف مهتةلضعسل هلوقولا او:مآنيذلا هللادعو هناعسهلوق لولا !ًذهليادو تان اءاوزلا ضد ىف سامع

 | 0انو) داس اا شاه ردي ف شرالا دا اوريصاو هلنابا ارهطشل امموعل سوما ىلا.هثهلوقو

 قراشمنوفعضةسياوناكن يذلا موقلا انثرو أو ىلا«: هلوق هل.ادو نوطساصل !هثرب ةسّدقملا ضرالا ىه
 هيلعهقلا ىل_هدمحت هما اهثروب وةرخ "الان غاهفاكرام, ىتاااهراغمو ضرالا

 ْ || مرعب ىسع لوزن دنع ملسو

 3 ةرولاءذهىفروك ذملاىلاةراشا اذه هلوةننيدباعموقلاغالما اذهىف نا ىلاعت هلوقامأ مالسلا هم 1

 مسمن مانيدباعلا ىف لدقو ةءخغا هن غامتامو ةءاسهكلا غال لاو غلاما ظءاوملاو دنعولاو دعولاورامشالا نم

 ؛ ا روهشلاورغلاكل هعل اور وحش اك عل نال نيرهالا نيب نوماس مهنا ىلوالاو نولماسعلا لب ؛ ل_هقونوملاسعلا

 5 لاسم هيف نيملاعال ةسرالاكانلسرأ امو ىلا هلرقام أ اكريغرهشلا نودي رغأاو دمةمرغرملا نودي

 ا | سانلاو ثعب مالسلا هيلع هنالف نيدلا ىفام اين دلا فو نيدلا ىف ةجر ناكمالسلا هيلعهنا(ىكالاةلعسمل]

 || عوقوو مهرئاون عاطقن او مهثكم لوطل مهد سعأ نم ةريح ىفاوناكن باّمتلا لدأو ةلالضو ةملهاسىف

 0 جور : 0 نيح لسو هلع هللا ىلص | د#تىلاعت هللا ثعبف مهمتك ىف فال الا

 ا 1 نهلالاازيمو ماكل مها عرمشو باوثلا لسس مها نيبو قااىلا .هاعدذ باوثلاو

 ” رققمفوتلاناكوراب كتالازذاتعلاىلاالو دءاَقتلاىلان كرالذ ا لا هذابم

 ةناوصلخ ىمالفان :دلاىفاماو ىمع ع,ملءودوهلوق ىلاءافشو ىدهاونم1نيذللوه لق ىلاعت هللا لاه

 5 ةحابتساو ف.سلا,ءاج دقو ةجر ناك فدك لق ناف هنمرد “كريب اورمدنو بورحلاو لاملاو لذلا نمريثك نم

 نمو نموربدتي لور كفن ودناعوريكتسا ن [ف.لايءاجامنا (اهدحأ)و وجو نم (باوملا)انلقلا اومالا

 ١ ..سنوكي دق ماكراهءام» انسلا م انلزنأو لاك وةاصعلانممةتنموه مث ىيسرلا نجلا هنا فاصوأ

 0 [اقرغلا وزحسلاو فابن ذكملا هلا كلهأ هم وة هيزكحااذاناك انسنلمق ىن لكنا (اهيناثو) داسفال

 00 ” ف تاومع ذعمل هللا ناك امو ىلاعت لاف ة.ءامقلا ىلاوأتوم ا ىلا ان مهلا يا مبادعرخأ ىلاعت هناو

 7 ١ تاقفانلاو ىقنانلاهقلابذعمل ىلاعت لاك مكب ديأب هللا مم ذعي مهولتان لا ىلاعت هنا سل لاتءال

 "1| كناو ىلاعن لاه قالا نسح هيام ناكمالسلا هيلع هنا (اهثلاثو) همف حدقيال ماعلا صمصخ لوقنانال
 ٍ 0 ألا لاك نيكربنملا ىلععدالاسو هملع هلنا ىلص هللا لوسرل ل٠ ةهنع هللا ىضرةريرهوأ لاهو ميظع قلخ ىلعل

 | هتسلجراعأفرم ثداايضغباكبضغأر شبان ًأامناةفيذح ةءاور فل اهو اناذع ثءبألو ةجرتثعبامتا

 "||| عيني اعللةجرالا ديز نب نجح رلاد_.ءلاق (اهعبارو) ةمامقااموب ةالص هيلع مهللا اهلعج اف هتنعاوأ

 1 ةجرناك هنااننبامل دحاو نعم ىلا ناعج ري نالوةلاو ىرا هذالا مءاسقلاوبأ مامالا لاه ةصاخ نيئمؤملا

 ش وشو لاق اك غن لمق نم ةنحلا ىف عقواس أفريكتساو ضرعأن ءامأذ هلوسر تانآو هنا تانآىف اورب دول لكذلل

 لوبقلا ممنهدرب لور فكلاني رذاكلا نمد ارأ ىلاعت هنا ناكول ةلزتءملا تلاه (ةيناثلا هلي ملا) ىمع مهيلع

 بجولة ن_لا لها هةلوقياك كلذكالا مهةاخ لو مهين كلذ قلخو هيلع درلاالاممنمدارأام لب لوسرلا نم
 مالا هيلعةتلاسر نا لايةيال صنا | اذه فال ىلع كاذو ةجرال مهملعا« ادعو تن هلاسرانوكين؟

 1 قل ب روي جا لحس. عوج داما زا: هته
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 هب
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 د ا هدممو+ دم ع سعما د22 ميس: ل ان يحسم

 هسفلخ ديداكب الو بحاول اهلج ال لب هيو مره نسل عفش لان تالا ذعؤ سن انام قئباننا قمل
 ْ اهاذار 19 مكيراوقتالاهاذاقباوثا اهاعنبو-ربامناو باذعلا اهكرتب فاشمال فاكملاَناللفاوناا

 لأ لاه يعل دكر نلزلا (ىلوالا ةهلشسملا) لك اسم هيفق ميظعئ *ةعاسلا ةلزاز ناهلوقامأ مكي رب اذع

 ءاشال ا لزازت ىتلا ىف امن أ تس اها ”رلءاسفل اريد: ىلعن وكت نأ نم ةعاسلاولذتالو فاشكلا نس اص

 عاسنالاة قي رط ىلءايف لوءةملارب دقت ىلع وأ هلءاف ىلا افاضمار دصمةلزلزلا نوكشف ىمكلازاحنا ىلع
 اذاهلوةىفةروك ذملا ةلزلزلا ىفوراسمااو لاللاركسهم لب ىلاءت او ةكدي لوعفملا ىرجم هئارحاو فراغا ىف |
 ايندلا ف نوكتهزلإلا هذه نا ”ىبعشلاو ةمةلعنعفاهنقو ىفاوفلتخ !(ةيناثلا للا )اهلازلز ضرالا تازلز | 0

 لوسرنءىورو ةءاسلااهعمنوكتىتا!ىه لقواهمرغمنمسهشلاعولطاهعمنو حص»ىتااىهوأ| ٠
 ةقعما | ةضقنو عزفلا هةقن تاشقن ثالث هيف جمني مظءنرق هناروصلا ثيدح ىف مل_سو هيلع هللا لدصهللا ١ ْ ا /

 بولق ةفدارلا اهعبتت ة فج ارلا فس رتو ل بلا هللاريب ءزفلا ةةقن دع ناو نيملاعلا ب رامابقلاةشقنوأ| 1

 لئانةملاقو حانرلا حرج واعمل ليدتفل دا ومالا اه رضن مف سلاكض رالانوكتو ةنجاوذئموب |||
 هدهّنال ماسقالا هذ هنمئث ىلع ةلالد ظذللا ىف سيل هنالعاو ةرخآ الا عابأ نم موي لت اذه ديزاد |

 اناوذك اهعموابذ تناك ب راهطارشاوابت ارامانمنوكنو اهل. ةلزلزلا تناكنا و مصآ ةفاضالا | ١
 نوريسي ساشلاو لءللاءاست زن نيب , الانيتاهناىور(ةثااشلا هن لار مال كأن امأو ةعاسلا تانآ |

 لف ةرلمللا كالت ن ل 1 ا هرب لف مهياعامهأر ةفهلوح سانا عّمجاف ملدو هيلع هللا ىلص هللا لوس رىدانن| ١

 نان ركفتم ني ضلاجمالا ني ىسانلا زيردغلا ١ ودطب )و ماسلا اوبرمضن وج رمسلا اوامع ماو دحض

 اباه شعم "الدنا لوي موي كلذ لاقل ءاهلوسرو هقنااوا هوه مويا كلذ ىأ وردنا مالسلا هيلع ٍ 1

 فل لكن مل وزع هللا ل وة مفك كنم ىسءيراسناا ثءبامو مدآلو_ة.ةلداو نمراشلا ثعب ثءئاق فا

 انها لس تاذ لك ع توريغدأ ' بدي كل 3 دنعف ة دخلا ىلا دحاوو رانلاىلانوعسترةعسقو ةنامعسنإ

 داما ةسلعلا فق لور او نارا اوكيو ني-:مؤملا ىلع كل ذربك- وىراكش ساذلا ىرتو أ

 ىا لاه مح وج أمو حوجأب ءاترثك الا موق ىفانأك امنية لح كم ناقاويراتداددةسو ورب مالسلاو

 اودجو اوبك ةنملالهأ فن نوكتنأ ورال ىلا لاق مارركف ةنحلا ل -هأ عيدارنوكلثأ رعرالا]

 امو ىتمااهنم ننام اةص نورشءودئام ةذلسا لهأ نا ةناسا لهأ ىنئاوو ححت نآودرال ا لاه ثنا |||
 قم نس كشر لا مدوسالاهوالا ف + اضنبلا رع ااكوارمعبلا بنح ىف :ءاشلاك الار افكل | ىف نول ظ

 نب ةشاكع ماقف الأ نوعبسدحاو لكعمو م«:لافافاأن وعتسرم لابةفتاس ريغ ناسا ىلا املأ و ١
 لاة:هلوق لثم لاقذراصنالا 0 مم تن لاقفم مم ىناعجي نأ هللا عدا هلا لوسر ايلاف ندا

 مهمهذعب لاهو مالسالا ىلعاو دلو نيذلا مهمهض»؛لاةفافل ا نم نيعمسلا ىف صاملاا ضاشف ةثاكءاب كبس |

 لاقناولاعاعرلسو هيلع هقلا ىلم هنا لوسر اوربخ أذ اسو هيلع ها ىلءهقلا لو م عماو دهاجواونمآ ندا

 علا ارلا هلثملا) ن 16 ر ىلءو نوريطت, الون وقرتسيالو نووكيالو نووتكيال يذلا مه

 عهد ىدخشن :ىوةَتلا نا ىئاملاو ةفصلودأ انيطسو وعامل ارك يميياعاهبوجو لاع مث ىوقتلاب ساننلا مأ

 ةيحاوى وهلا نوكتنأ مزامف بوجولا مولعم سدا !نءررمضلا عهدو سذذا نع مظعلاررضلا اذه له

 ام عمى ىذا ان اهفصو يلع ئ أ هعاسلا ةلزلرنا ىلاعت هلو ةب ةلزت هملا تدححا| سا ةهلكسسملا)

 نوكحجينااماه_ءام هتاردق ىذلائ ثا اةربدق ئأ لك ىلءهللاّناىلاهةهلوةباضدأ اواو مو دعم |

 ا ل ا امودسع .وأ ادو-وم 00

 لعام ىناءيذ !ناوقتالو ىلا.ءتهلوةباذدأ اوكار ّئث مودعملاف مودعم هيلع هللار دق ىذلا هلانا تن 1 5

 لا!١ىفامو دعم نوكيا دغالوءغمريصب ىذلاو ادغالوعةمريصدام ىلع لاطلاق ئذلام ءاقلطأ ادؤئلذ اا '

 اهب تماةرهاوج ىهودكر تملا ماسالا نءةرابع ةلزلرلا نا لوالا نع( باو الاوز لعا هاون *مودعملاف |

 3 ار ! ال



 ه4 8

 ادع هولا بر رقاد اوك ظسأ خدك مانسثادلا اذه جنو ةحاشلا م ولن منو دع 9 يجي ,رقا(امهدسأ)

 : 0 قىرديال برها نم همفم.مذ[ىذلا نادار (١ اهي اثو) هكزو الربانا اذه لثمنافامهنم ىنعي ولا

 0 هيئاننأ هبلا جوي ىذلاداهملامهرذل نابد عأ ىلاعت هن اكر خا  هلار دقي الئاد_.عمأب رق

 ' . |أيمالات اكو ةيكمةروسلا نأ كل ذب نست هدسعب مأ يرق لال هنا لوقينأ هرم كلذلف تقولا هفرعي لودي

 اذلا كل ذب مة: نأتبالو ةاحمال اك مييلع نيلسملا ةملع ع نه هينودعوبام نأ (اهثلاثو ) ةرعهأ ادعب داهلاب

 ا 000 ل لع علام: ىلاعت هلال كاذو نوكي ىتءىددأال تكن اوراغصلاو او

 املاء املاع ناك اذا ىلاسعت نال قافنلاكلرتو صالخالابرمالا هستمدوهةملاق ن وغكلامل -هدولوتلا
 لل نح ىلا عاتمو كس ةنف لمآ ردن او لاف رفام [ض هال فزنا لعبد ْ

 هذ باذ هلا مكي لزني ىذلا تقول مام لعل (اهءنانثف) مكنع بادعلاريخ ”لععا (اهدحأ) هوحو

 لاق ( اهتلانو و) الم أ مرذكن ءاعوجر ودون نوث دحت لهو مكءدص ىربل مكلر اهنخاو ةيلب ىأ مكلقنتف |
 أ مكة ناقد اهحلارخ أت لعل (اه+؛اروزرابمخ الاو ىوانلا ةندفااو مكل ةءلباسلدلا نم همف مسن أام لعل دييششلاا|

 و أ اونمؤينأ زي وا ىرداال لاهاماو ةذتن وكيبيسالعلاو رضلا ىلا ىدؤبامنال كر ىلع مدننا اذا
 5 ا تمامل عل ىردأا ودار انوكبنأ ( اهسمانو) ةحرو ةمعن نع ف شكت لب ةلتق مست نوكيالف

 || لاخ دعبالانامبلا عم ناعألان ءضرعملانالاوئمؤتنا كي ذعف دز نا كانت ثدعواو كلماد

 هيفذ قل انمكحا بر لاق ىلا عت هلوقام ا هملع هلاك كلذ نوكياثدلاىلاعت هللا هعّتم ا ذاو ذأ هباذاع ن نرك

 . (|/ ىلع مكحابروت ركحلا» اهتك الا ىلع قلاب مكس !بر لست رق (ىلوالا "لعسسملا ( لئاسما

5 0 هيف قملانم كابر ( ةيئاثلا هجسملا) ماكحال | نم ممكحا فرو ليضفتلا لعفا ىلعم كح اىنرو مضل
 

قالاه هن اكباذعءلاءىأ قلل ادموق نيبو دم ضق | فر أ (اهدحأ) مل
 01 | ةذكسنب وى ض

«٠ مهااشر نولوقياوناكو ةوعدلاه هد_دىءاسنأ الام ى دمي نا ىلا عت هللا ءىهأ :دابتق لاقو ب اذعلاب
 ليوأنسم 

 قاارهظراعمهو دب لصقا (اهنانأو ) ردب مول لتقل مهملع ىلاعتدلل مك موءالت قلل اءانموق
 )1 | 1 ا]تاهجو هفةوغسلان لم ناعتسلا نا رادو لاس ةوقامأ هلع فرصتت نازح وأ م ءمدلل

 در ىلامعادلقلاك هناهس هناكييذكتلاول_ءطانالا نمقوعد هينؤضراعتامورذكلاو ميلا أ

 اءذلط وةذملاءاسلاب مصاعب رقئوغصتام ىلعن اعت_ىلا نجلا اّيرو رافكللا دعوّم لقو قاعانم 0
 1 لع نوعلا نم ىألطامالا نمءراغكلا فيصدام ىلع نام ملا نورلا امير ونيدنم وما كباعصال لق ىأ تح

 مهلامآ برو مسهن ونا هللا بذكف ةيلغلاو هكوشلامهان وكت نأ ثوعمطدا ا (اهينانثو) مهلمطانا عف عضد |

 01 برلقهلوةبةرونسلا هذه هنا مخامنا ىضاَقا لاف مها دو نيدمؤملاو ملسو هسملع هللا ىل_صهلوسررصصنو

 01 | ناك هي ذكيو هذ اقئنابلا اوغليو مهلذياغلا نامبلا ىف غلب دقناكمالسلا هملع هنال و واانبكحا

 ْ اطقنالا,كملعف م 3 رفك ىفىداقلا الا اوبا اذاف مهتهلصمدومةملا ناي رهردطل يمك

 رخأتنا 0 اان ةانرخأ ناو هرغبو أد اهحلانباقعلا لمخعتناما والانمي كش مكحا كيرلا

 ل | اا ديمأقامتدلا 7 ةلالداك هورح ىف كلذ لودي كالا هيلع هنا ىورامو بيرق نثك ها

 ا

 0 « ( دما طارص هلوق ىلا نامص>نادهتانآ ثالثالا ةمكىب مو تأ[ تسو نوع. ... جملا ةروس) ْ

 1 ء[يحران حرا هقامس)* 1
 ٠ 0 مم لك له ذتا نورتموب يظءءوث ةءاساا ةلزلز نا مك,راوتنا

 أ هنالعا ) ديد هللا باع ن نكححاو ىراكسا فايياعز كم اج قررا وان لطم لك وتشت

 أتانا مالا هنف لخدامتلاو بجاو لك كرت قت هما 1 قنا فردت وغانا مآوأملا
 1 007 07 5: 1303 مو نحيا وو عع عدس نوهت هن جوكر مم اع هع دول يمت م معجب لن رت سكل ا داوم روس د ممم ممومل

 ىلا



,431/ 

 سلب |كل ذيدا رمان وكينأ (فاشلاو) رفكلاىلا مهنودنمنوعد.نيزلارافكلا» اسورمهو قينإلا

 ا ريغيف لمعت سيتأز زوععوءانسلمىأ ادم ةرذخص لاشد سلمالا عفترملا دراملاو ديرملا جا لا لاه دوتحو | ١

 انغع ”اكىأ ل ثم هملع ةيدكحلا نا (امهدسأ) ناهبو ةيغف هيلع بتكدلوقام أ لثمت-زواج اذا ناطمشلا 05

 هذهن ا لعاو باكا مأ ىف هيلع بتك (ىاشلاو) هلاسف كاذر وهظا هبمقروءلعمالو نم لالضا تك ]|

 عجرنافاموئمدحاو لك ىلا ا هبار نو كح, نأ لم < ناسطمبثا ارك ذدعو لدا ن مرت ددعت٠اهلا ْ

 ىلوف نم هناناظم_ثلا يي نم ىلع بكل اق هن ”اكند_كوم وه ىذا هظفل ىلا عمجرب رب هاف ل دا نمىلا

 هلاساذ_ه٠ وا اكن ىلا. هت« مرج كلذ ورانا! ىلاهادهو ةن ما نعيلض أن اطمشلا ا

 لبقون هنا هيلع بتكد# دي ىم ناطمشش لكعب دو ينعملاناكناطمشلاىلا عسر ناف دمعولا اذهلالعريصي هلا 1 ١

 لاه (ىلوالا "هل سملا) نئاسمديأ الا ىفو هعام :١نعا رجزنوكاضبأ هحولا اذه لعولالض وهذ هنم ]| ظ

 ظ ناطيشلا عيت نمىلا الا درب نأ الف هيلع ىذق هملع ب: كض هلوةيدار ا َل.ةاذار الاد ىذاقلا | 0 ا
 ١ نعل ضأ دق هفوقب هل متي نم ىلع ىضقي نأ زود و لضيهنا ىلعناط.ثلا ىلع ىدةينأزوال نكلضتلا 0 05

 ايذكقدصاا هللاريسن بلقنال عشب )واف هلع كل ذ بتكاسا هقاووج راش اصصأ لاه راسل ىلا ءادهو ةدملا 00

 لداحملانا ىلءاليأ الا تاد (ةناثلا هللا)الابم مع وقوال ناكف لاس <لامملا مزلتسمو لام كاذو | | 1

 (هم هيلاثلا هلدسملا) هب روريذ تدل فر املا نا ىلع ل دف بقاعم مومذم وهذ ىلا فرعيالناكن اهتناىف | ا ! ١
 قاةناضع لا املالاو هتداراو ىلاسءت هنا هل نم تا هلنا ف ةل داما نا ىلع ةلالد هيف ىضاقلا لاه | : ١

 ةضراعملا(باومج اد لضا دق ىلامنقا ناكل, لضيداطبشلانالوقلا مصبالناكوناطمشلا عاب ! ١

 ىناثلاو بتك لاق لوتالا ن الف مت نةرمبكلاو فلا ام هنا رق( ةعبارلا رم لا ) عادلا "هل سعب ورعلالععأ
 هقلاّنا تيتكصم لوي كمالكلا اذه هيلع بكاس *اكو هاك بو كلا هناك ىلءةرمسك نمو هماءفطع ١ ٠

 حكت ا سان انجأ) ىلاعت هلوق © لوقا | نعم هسف بتكنا ىلعو أ ل.ةرب دق: ىل-ءوأ ددجملا ”ىنغااوه 0 1

 مكل نيدنل ةقلختري غو ةقلخم ةغضم نم م ةقلغ نم م ةفلطف نم م بارت نم مك |:ةلخاناف ثهلا نم تن رى ْ ْ

 ىلا درب نم مكنمو فتي نم مكنصد مك 3: أ اوغلمدل مالدط مكس رح مث ىعسم لحس ىلاءاشن امماسرالا فتن ١

 نم تتشأو تبرو تزتهاءاملا اهلعانازنأ ا ذاق :دماه ضرالا ى رتوأ.ث لع دعب : نءلهناليكلرمعلالدرأ | ٠

 ناواهف بيرال همنا دعاسلا نأورب دقئث * لك ىلع هناو ىنوملا بتي هناو قيل اوه هنفا نا كل ذ جمب .خفلا ١ ١

 درطلا فو ٍباهللا دراما او بالا ريو نب رحتلابثعبلا نم نسملاأرقةءارقلا (ر 2: 5
 هلوةىفو نيمال لوقف نوناان ةذورهملاةءار ةلاامهمصني "يلمع ىف نبا رقوءارلاوءاتأار ر<ةةلكرغ و ةَعلتو ز) ا

 الإ :ءارقلا (اهدحأ) هوجو اهمةف نوئاطةءار ةلاامأ ةثالشلا هذه ىفءاسلا» لع ى أنبا الفطو كر

 نموهوءارلاو فاسقلا مضو نوذلا متفبرقنو بوقعي نع دواد نعىف اربسسلا كور (انينانو) ةروهشملا

 بصي مكح رخو رو ) اهئلانود) ءارلا بص هنأالا كاد تت هنع ىرخ اةباوريفوهيسصا ذا ءاملاّرغ ظ

 | ميل اوءارلاو فاقلا حب م هج 0 (اهدحأ) هوس واف ءايلان:ءارقلاامأ ,كاوءارلا ]

 متاحوب أ ءارلا مذو فاسقل ارم 00 هب (اهةلانثو) يل اوءارلاو فاقلا مضن مكر دعو رقي( انين درا '
 مكتمو ةفو رعملاذءار ايل نكتار شعالاو ةرع نبا ىلاعت هل هاوي ىأ ءاملا ذب قوي نممكممو 232

 مرا قو نم مكنمو هللا دمع فرح ىفو رم_ءلالذرأ ىلا درب نم مكنمو فوشي نم 1
 ثعام هناو ىرق رةو ةزمدهلا ناسا هثع ىرمعلا ىورو تءفترا أ اردعحول أ تيرو ةفورعل ا | رشا اريغن 1 |

 ا وهف هسلع مسهمذو رشا اورئاملا تان افرع اريغي ل دبا مهنع ىكسسصح امل هناصيسهلا لع ىناعملا |
 وهدالو أن او.+لا همام لال ددسالا (امهدحأ ) نيهجو نم كلذ ةعص ىل-ةلالدلادروأ هناصس 1

 مكررا ىذلا لقاندعن نءنولوقمسن هوةوةّرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهمم< لق هلوق فهلا قفاو»

 ىلرالا مكتفاخىف اورك دف ثعبلان مم ادعوا بي رىف جاكت ا لاق ىلاعتو هناصسدن* اي لوأ'
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 الب وأتلا نم تبالفا هم دع لاح أ سة نوكستن أل حتسي ةلزلزلاف لاسم مودعملا ف كلذ ىةدتو ضاارعا |

 | يمي (ةيداسلااهلاربقا اوملان ءساوملا اوهاذهو أش تراصت دو اذااهنا ىعملانوكيز وقافتالاب
 | له بوصدمو د :اهثورتمول ىلا عت هلوقامأ ىلاعت هللا هملغع امم ملظعأ ميظعالو مافعلاب هلزازلا ىلاعت هللا

 || اهيفركذمدق ها ةعاسلا ىلا عجرب ناو ةلزلزلا ىلا عجرينأ لمة هعاسمنورتفريمضلاو مويلا كلذ ىف له ذتىأ
 |[ ركذ ىلا عتو هناصس هنا ٍل_عاوديدشلا ف وملتا تح وب ىتلا ىهابتده امال ازلزلا ىلا هءودسر برقالاو

 ةلزازا | اهله دن ىأ تعضر ا اع ةعض م لك ل_هذ:هلوق (اهدحأ) ةئ ةثالثارومأ موءاا كلذ لاوهأ نم

 : لاح ىف ىبلا ىه ةعضرملا تاق عضم نود ةدعض سه لاه مل لبق ناف ةشهد عم هال نءساهذإالوهذإاو

 ا ا لقف هءاهذصو لاح ىف عاضرال رشات مناو عضرتنأ اهن اش عضرملاو ىدلا بيد ةمقلم ىفو عاضرالا

 8 ّْ || نماهةءلدامل همف نم هةعزتايدث عمضرلا تملا دقو هذه هي تئبوفاذالوهلا د كلذ نا ىلع ل دما ةمض ىه

 : اذه ىلع نم ىنهعام ن وكن لفطا اوهو هتعضرا ىذلا ن ءوااهعاضر٠ نعى[ تءعظراانع لوقو ةكءدلا ا

 كلذ لوه نم ما.ةريغاوأ ماقلاهدلو طق: اهنا ىندملاو اهلج لجستاذ لك عضتو هلوق (اهيناناو) ليوأتلا
 ماطفريغباهدإو نع ةعضر ما لهذتن سال اه ثعبلا ليقنوكتامنا ةلزلزلا هدهنا ىلع ل دياذهو موملا

 الماح ثدت ةءعض سهو الماح تنام نم لاستد نأ لوحي ل اغملا لاهو ماةريغل امموطد ىفام لما لع نم 3و
 ظ دقاكلثالاةهج ىلء لما عضوو ةعضر 1 لوهذ نمدارملانوكينأ لمتحو عزفلا نماهلح عضن ةعضر وأ

 1 را(الوالل لعمار ل" اص همق وىراكس سانا !ىرتوهل وق(اهئلانو) اسثنادا ولا ل هام وبدل اوق لوان"

 ْ ا هنالف عفا امأو رهاظت بصتلا ام عن ةرلاو بصتلاب سانا اوامناه كتير وأ امتاف كيرا لو وقت مضلاب ىرتو
 1 ىدطعو ىوجريطتوهو اهيابكرز زك زو ةحامل اليراع قمدحاو ةغأن نب اع زا ىلا لوح

 بيرغوهو مضأاب ىركسو ىركسس عالا نعو ىلاعو ىلاسكو ف ىراكسو ىراكسو ناشطعو ناعرج ىف
 لوه نم مهةهرأ ام نكلو قرقهتلا ىلع ىراكسب مهامو هسشتلا ىلع ىراكس مهارتو ىنعملا (ةيئاشلا هل سملا)
 , ةولثا نم ىراكس مهارتو نسلاو سابعنب ا لاقو مهزب .ةريطو مهلوةءبهذا ىذلا وه ىلا_عت هللأ ب باّذع

 تف الزأدو !تال اناقدارفالا ىلع ىرتلءقمث نورتالوأ لق ف تاق ناف بارمشلا ع نماكراكسد ماو

 ١ ْ ولكل عين أودب الفركسلا لاح ىلع سانا !نوكي ارخآ ماعم ىهو اها نيث ار اعمجب سانل ا لد ةلزلزلاب

 انلا لهالوأ دحأ لكل لست مويلا كا ذةةثنانولوقت الدقن ا(ةئلاثلا ةلثسملا) مهرئاسلابا رام
 ظ لءونو:آمهونو رشح ةنللا لهأ ناورالا لهأب صتخع : هريغوربك الا عزفلا نام .وقلاهاملك ةصاخ

 3 ّْ نمو ) ىلا هت هلوق قدح هلع دح-ال سدأو هلاعفأ نمائوث ىف هماع دال ضاارتعا ال هن اصس نال لكنل لسع لأ

 باذع ىلا هيدهيو هلضد هتاف ءالول نم هنا هملع بدك دب ع ناطمش لك عمابو لعرب غب هللا ىف ل دات نم ساسنلا

 مونلا لأ نع مدقتاعنىلاعةربخ أ(لوالا) ن اهجو ملقتلا ةسف كى (قوالاةلعسلا) تام دضو(رعشلا
 لوالا ف اوركذ نيذلا سانلا نماموفةياالا هذه ىف نيب مث هنا ىوق:ىلا سانا !اعدوامدُشو ةمامقلا |
 00 نءنافاهدت دو ةعاسلاةلزلز رك ذيديدشلا ريدحضأ | اذه عم هنا نيبىلاعت هنا( ىناثلا) مهتلذ ات ن ءرخأو

 5-0 | لديو ثعبلا نورك نيذلاممنا(لوالا) ناه-و ساغاا نموهلوقى م لءريغب هللا فلداجين مسانلا

 1[ | بلا صو ىف : هَ , الاهذه ل ءقامنأف اضدأو : ب , الارخ ىلا ةفطن نم هانةاخاناناسنالارب موأ هلوق هيلع

 أ (ىناثلاو) تالاَو ةدانم اوه اها هلع مدار !!نوكي نأ ب حوف ثعملا ىلع ةلالدلا فاشدغبامو |

 ل تنك مدعم مكمن أنام لوقيو نياوال اعط اسا هنا معزبو نآرقلاب ب ذكي ناكث را! نبرمضنل ا ىف تازئئاها

 ْ اهموهفعتيأ الاءده(ةيناثلا .لئملازامهعدقا ضرس ابعنبالوقوهو ةيضاملا نورقلا نعديمكئدحا

 | معلا عم ةلداجملا نا ىلع لدي لئالدلان هلا مدع عم ةلدالا ضيص نال تملا ةلدا-جلاز اوج ىلع لدن
 ظ مهاداجو هلوق نمدارملا ض ةةلساةلدا_ لاو ال دحالا كله و رضام هلوق نم دارملا 0 رباح |

 نيطاسشدب برب نأز زو<(امهدحأ )نال وق دي م ناط شلك ب وهلوقىف(ةئلاشلا "هلئسملا) نسحأى م ىلا
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 نينل هسا نيب نوكي ودانشالا غؤاب نيدو هنعأ نط نم لفطلا حب ورخ نيب ىتا!لاوح الا ىلء كاذب هماف 532 ا

 غلي نأ زوج ىتح ةطساودشالا غولب لاسءادّب انمي و ةءاوفطلا لاس نيو سل هنا موضعب ركذوطلاسو ||| ١
 ند ممكنمو فو نم مكسوءلوق(ةعباشلا ةبتزم ال دشالا ىف لخدغامالغ ن زكا 6 القال نكرر ونسلا ىف | ٌ

 ىلادرب نم مكفموهلاكو هنوق ىلع ىو نم مكمن ىعملاو اثيشلع دعب نعلعي الكل ر معلا لذرأ ىل درب ا 1
 تاك هنلا لق لغملا فرسة مل | فمه ض هسمأ اوهط لو )ىف ناك اكريصمف ف ركلاو مرهلاوهو ردقلا نقلا

 هن اكريصمف هلدع لوب هنادار الق لفطلاك« ءا شالا شعب معي هنا عم امش لع دعب نم لعيالبكل لاف فكلت ||
 نئمْوملل لهكتال ةلاحلا هذه لاق ن مسانلا نمو ةغااسملا لال ىنناا رك ذيدقثل ذلثمتال ايش لعبا 5

 ءانددر متهلوق عمّال فيعضو»و تامل اسا !اولعو اونمآن يذلا الا نيلف اس ل فسأ ءانددر م ىلاعت لوقا
 تاطاسا!اواعواونم1نيدلاالا لاف كلذاو هيوقعلا ىر ىردع ام هي دارملاف مذلا ىلع ءةلال دوه نلف اس 1 ١

 لالدتسالا(ىناشلا هجولا)ثءبلا ةدض ىلءناورحلا ها لاه لالدتسالاماهتاذهف نونمريغرجأ مهلا اف[

 نءامهوا> واهس ا هدومهو ةدماه ص رالا ىرتوىلا.ءتو هناهسهلوةوهو كلذ ىلءتابذاا هقاح لا هم[

 نالفزتها لاقي داكب الفرو رس ىل_ء كر ازازتهالاو تب رو تزتهاءامملا اهملع انا اذاف ةرضللاو تابنلا | ||
 تايئلاب تكور رء2 ىأتب رو تربح ةوقو عئالستااو نخيالاو مسالا ناك اذاالات كو 1

 000 مويس ل .٠ جدع دس 4

 كلذإ تدنااوهىلاعت هقاواسبن» تس .صرالانالزاسجو وف جم وزلك نم تتتأوفوتادآ تدفن

 ةنعيبلاو سرغو عدزنم تاينلاعاونأ نم عون لكن م 0 جوز لكن د ىعمو اعسوانإبلا فاضي هْنك

 نبدهررتامل هناصسءهنا مث لمهللا قرمشملا ءئدااوهودرملا لاه ا

 قالاوه هتانا. كلذ هلوق (اهدحأ ( ةسجاروم و دوةحتنلاو بولا اودامام_ملع بتريلتلدلا|

 ىلا عجاراهلصاسو عئاصا ادوجو ىلع ةلادموجول ا ءَدهَن ا نيب هتاصس ناك تباثلادووم اوهقطاوأ] ١
 ىلامةهلوق ( اهبنانو) عناصاادوسو ىلع لدي ماسجالا ىلعاهدراونو ة.قانملا ضار ءالا وده ثودحنا| ا

 ةداعا همم دعيت فركحو ءاشالا هذه دا ا هلال ن نمد عدسل ملال هنا ىلعهسنت ادهذقوملا ىحي هاو

 نوكينأو بال ايشالا ءذه داما هنم مص! ىذلاّنا ىنعي ريدق+ * لك ىلع هناو هلوق(امثلانأو) تاومالا |

 نودي ال هن اف كل ذكن اكن مو تاكمملا عسجب ىلعار داق ناك كلذك ناك نهوةردةلأعهن اذا فاصتالا بجاو ا

 ىعءلاورومةلاىف نم ثع هللا ناو مف بد رالة نت اع اسلاناو هلوق (اهعدارو ) ةداعالا ىلعار دا نوكت أ

 عطقلا بجو تاثكما الك ىلعر داق ىلاعتو هناصس هنأ و ةنكمت اهسفنىف ةداعالا نا ىلع لئالدلا ماقأاملهنا | |
 هعوقوب عاملا ن مديالذ هعوقو ن<رمش [ق دانصل اوناكمالا تدب اذاو اهسف:ىفةداعالا ىل_ءارداف هنوكب| 1

 اهءْرقو نءربخ أ قداصلاو ةنكمم اهسف:ىف ةداعالا لاسقدنأ ىرظنلا هجولا ىلع ةلالدلاهذهرب ركنا ملعأو
 تافصلا كتل "هل .اه اه رف هن ةهيماببج الانستا دلع لااا ناكمال ا ناس . اما اهعوقؤب عطقلا نم ذيالف

 تارو د_ةملا لك ىل_هرداق تامولعملا لكي لاه هناك سىراسبلاو لقاعة محام: وكلاحاهم سماه تناكىاا
 اننالتافصاا كلل لب اه اهقّرفت دعب ماسح الا كلن انلقامل ةذاعال ا ناك ءانعطقلا ىضتقي كلذو ةنكمملا
 اهل هلي اه نكت لولو لوزتال ةئاذااروم الا نال تاهو الا نم *يثىاهل هل اق تناكا تقوىف اهلتهلباه نكتلولا

 :لباه توك نأ بح وف :لقاع ةس تناك اهنكل تاقوالا نمو ىف ةلقاع ةمزس تناك تاهتوالا نمئثف
 نؤكف تامواغملا لكبملاع هناصس هنالذ نكمملا كلذ ل.س هت هنكم هناصسىراسبلاتاامأو تافدلا هذولا دبأ |

 تافصلا كاتداجا ىلءارداف نوكمف تاكمملا لكى عار داهو نييغتلا ىلع نيفلكملا نم داو لكءازجاداملاع |

 ةداعالا نأ تدثف ن نكمملا كلذ لس ههق هنكيهناصس هنو ةنكمم اهسفن:ىفةدامال انت شف كر تاوذلا كل ىف ٠

 اذهريرةتىمالكااوه اذهناهءوقوب عطةا نمي الف اهعوقو نع قداصلاربخ ؟اذاناه نى كسا
 هنا ىلعل دئاهن ااناق ةلالدلا هذهىفتامنا | ةةلْشو تانا ومحل ةقلش بئارمزكداةعفتم ”ىأف للة نافلصالا

 وكس .ال مصخلا نو ةنكمم ةداع الا نوك مصدقذ كلذ مد ىو تامولهملا لكي لاعو تاكمملا لكى ءرداقت هن اكس ١

 8 6 ىلا
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 ومأ ىلوالا ةقللشا نتا سم ندرك ذ هناصيس هنا اس انثيكقلش ىلءرداف 0 5 واعتل
 مداوهو مكلمأ :ةلخانا( امه دسأ ) ناهجو ضو بارت نم مك اذ ةلخاناف كوت (ىلوالاة ست رأا) ةعمس

 | ناسنالا اش نا(ىناشلاو )مك اةلخ اهنمهلوقو بارت نم هقاخ مدآ ل :كهلوةا بارتنم مال لا هملع
 [|| ىرتني ناومحلا» اذغو تابنوأ ناو رح ام اديذغالاوةيذغالان هناداو“ .اتاامهو ثءمطاامدو قلو

 |ةشراا) 'بارتنم مانقل انا هلوق عصف املاو ضرالا ن هداودباغاتا.ئلاوتايناا ىلا ل كستللا-عطق

 0 "كف لفل ءامانههوهو ناكءام ىأ للا امال مسا ةهطنلاو ةفطذ نم من هلوق (ةيناشلا

 ةقلع: نه منهل اوق(ةثلاملاا ةترملا) ةثبلا امهندب ة.ساشمال هنا عم اه رطل« أم سانلابا ارا كلذ تءاة ىذلاانأ

 1 نم : هلوق ( ةءبارلا ةمرملا)ةديدش هن ايمدءالا مدا نيبوءاملانيبّن !كشالوةدم اهلا مدإا ةعلطق ةقلعلاو

 1 ةقلخل او غضا ك5 ةريسغصأا ةمدعللا ةغضا اف“ اثنام ماحرالا ىف زقنو مكمل نبذل ةئلكعرم يا

 : ةرذطص مهاوق نم هسلمو هاو .اذادوعلاو كاوا قلاش لاسةي بدعلاو ناصةذاان مهلاسلاءاسملااةاوسملا |

 || نمو قامللا لاو أ هلف تةنءدارملا نوكب نأ (انهد أ ) لاوقأ هيفني رسفملل مثءاسلم تنل اذاءاقاخ
 ١ ةصقانل ا(امهينانأو لاممط : طماط اًلاو سا اوطاوروملاة.ءان( امه دحأ) نيعسق ىلا ةغطملا ست هناك دن'اكر من

 لوقاذهو كل ذاك سلام اهبفو صن الب امان اناسنا هقاام اههف ةغضم هريسهنادعبّن ا نيفز رة

 ||| وهام اهتمو بوعلا نم سلمأ ةقلذا لماكو هام اهن.دنو اهتم غضملا قلخع ىلاعث هللا ناكفكاصضلاو : دات
 م مهئاصقنو موماقو مهرمسقو مهاوطو مهرو هو مهةلش ىف ساسغا | تواغت تو املا كلذ عينق كلذ س كءىلع
 ا ريغو ةروسملا ةفافا (اهتلانو )دهاجم لوقوهو طقسلا ةةلخن اريغو اح حر ىذلادلولا ةةاخملا ١( منان)

 اذا لاه هنتا دمع ع نءةمقاع ىور اجاوكتحاو لدكشتوطمطخت ريغ نماهلل قي ىذلا اوهو ةرو هااريغىأ ةقلخلا |

 ةفلخم برا. لاهو اكلم هللا ثدي محرلا ىف ةةطذلا تعقو
 ا | امدماحرالا | ةفاعربغ لاه ناف ةةاخعريغو أ

 14 |ىلازاطا هناسيسءقالوقبف ديعسمأ قشأ اهلج أاماهقزرامىتا مأر دأ مقسما برانلا# هدا لاه ناو

 ٍ |اهتفصرخ 1ىل_ءقأي ىت- هعملازبالف اضف كال اى واطتمق ةفطنلاهد- 2# ةص خم حسذتساف ناككا | مأ

 1 |قالادمب قالا هبلعدراونوراوطالا هلع عباتتاف قالا نمذوش اءقيلكلالاغقلا لاق (اهعبادو)

 ٠ | تاقيلختلا هملع دراوّ ل هنال اخف اربغو وف مي لامو ىاخن او وذم فاولاه هلع قاما عداتنا قالا وهل! ذف

 7 3 ةاذغ لمت نأ سف سانا !ىلاراشأو مك امنةلخانافّن الا لوأ ىف لاق ىلاه: هنال برق لالا لوقلاو

 مق ناف ةقاهنا همف لمكتب . لو اطةسنوكي دق هنال طقسا ىف دعب كل ذو انأسن اريصمس نم ىلع ةئاخم ريسغو

 امحراف هرقبالام هضّناىلءةلالدناك كلذوءاشنام ماحرالافّردنوهلوقل إال طقسلاا ىلع كلذ مساجال»

 00 نأ دعب هنال ةقلعريغو ةقاخع ةغضاا نوكف ان رك ذام ةعصن ٠عذعال كل نا لق طق سبااودو

 0 | روط أ دقداكت او ري الام همفو م>-رلا ىف هللا هودي ام هس ىلإ . لب ناضل ا صقنو
 0 |ناهجوهفف ل نيرثل ىلاعت هلوةامأ طقسا اف لخددقه بولا اذه نم نوكمف نانالاة_ةلخ هس ف

 0 قاع هندي 'راص ل ءالولور ادخل ا لعافغإ ار امّتخ ابوه ةقلخلا ىلا ةغضا اريمغت نا قلنا ( امهدحأ)

 ” | مكن يتلاذكو اذكنم مانةلخانا ما انرهخ اناف ثعبلا نم بيد ىف دكت ريدقتلا (ائان) قاذتربغ هضعو
 "|| هلوتامأ :داعالان نء ارح امن وكي فيك ءابشال هذه ىلءر دال ان اف مكشعي عأ ف بيلا ثاذم كنعليزرام
 ْ 3 | ىمسملالحالاو ةدالول اد ىلا_عت هللا هغامس نم <“ :مدأ راق حسم لأ ىلا“ ءاشنام ماسرالا ىف دنو ىلا«

 0 | باكناف ىلاعت هقاردةوءاشاموأ نين عبرأوأ ةعستوأ رمشأ ةسرخاو>وةدالوا بورضا ا تقولاو»

 00 ىلع ةلالدإا ضرغلا ّنال لفطلا دوا اوالفط م كح رذخ مندل اوق(ةسماملاةكرملا ) ىممالج ار اص كلذ

 مهلوق (ةمداسلا ةمآ رمل مهل تل ذ دعب ةك المود ودك الفط مكنم داو لك حب رنأل مث ورسنملا|

 :ةئامكردحاواهل ل معني ىلا عودبا ظافلأن ءوهدزيناولت هلاو:وقلا لاك دشالاو دم أ اوغلمتا
 اوغا.لارو..أ مكتي ذغأو مكس :ءرتىف لوس مث لعأ هللاو دارحلاو عملا ظفل ىلع كلذ تبنبف داو ئثريغف

1 
 ناو بح
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 ىلع امنا هنو اص ا ناو هءنأمطا رج هراصان اق ف رح ىلع هللا دمعد نم سال !نمو) ىلاهتهلوق « ا )

 وهكالد هع الامو هترمضد الام هللا نو دنموعدي نيسان ارسطناوه كاد ةرخ الاوان ثدلاريس ههجو 1

 اينذلارساخ رق ة:ءارسقلا " (رمتشعلا سمو ىلوملا سما هعفت نمبرق [هتريض نمل وعدي دعبل للملا ١
 هرم نم هللا دع فرح ىفو فود.ت ا د .مربخ هنا ىلع عفرلاو لالا ىلع بمنلاف عذرلاو يمنلايةرخ الاو !

 | لا ةف نيقفان اركذب هيقءانرك ذام ىلع« فنيل داحلا ل رمشلل ني رهظملا لاح نيباملىلاسعت هنا ِل_ءاو مالريغن ا | ْ
 بايع ءرملات وهو نرسل هلاهام (لزالا) ناهجو فرطاريسف:فوف رح ىلعهللاد ينم ساسنلا نو و ع
 هكا ذاز نيدلاىف لماك_:د_ةةرخ الامه د ؟قذاو اذافنيدلا افرام هفناسالاو ىلقلا» جعمنيذلا || .

 0الاو ةقرس لويز حب او لج قانا ديل ال غال ا ضع ندا ١

 مسهل دبا ارطضاو اق ىلع م- موكل *ءاذهو هملقو هطسو ىفال نيدلا ن نم فرط ىلع ىأ فرت

 لعد اطوّرمالاو نامط اورق همذغل سس 1نافءركسعاا نم فرط ىلءنوكي ىذلاكة زينا مطو نوكس ىل
 تام 7 نللقت هدف ف تاساازبناطاس سافر

 : 0 ا أ 2 0 اعت

 تاكف متي داب نم نيرحاهم هس ا ميو دل "ىلا ىلعنومدق» اونأك بارعاف#لا الاهده تازأ ش

 نأءطاو هب ىضر هتيشامو هلامرثكو امالغهنأ سها تدلووانسحار مم هسرف تكنو ههسجأ ب 1 هب 3 ْ

 هأنا |ةقدصلا «نءترخأتو فام هذو هكامرتضوه-اوأ هن راج هن أمات داوو عجو هب هباصأ تاوهنلا|

 ىخذرسانعنبا لوقاذهو هل دنع باس نيدملا اذهب سبالاروريشا هذه كن ءامام هللامتو ناطمشلا |

 مهم مهيولق ةشلؤملا ىف تلزنةلاصضلا لوقو هو (اهناثو) :داتقو دهاسجتو ن سل اوريبج نب ددعسو امهنعدقل | ظ

 اريخانيص ا ناقد نيدىف ل_خ دن ضءعمأ م يدع لاه ساده نب سامءلاو ساحب عرقال اور دب نب هدم دع أ |

 ْش نسهذفدوولا نيل فو رت! رند األ اهتلاثد) لطابهناانفرع كل ذريغان م ءاناوقسدناانفرع | ا :

 ْ لا ةذىلامو ىداوو ىرمصب به ذاربخ اداه قود ن نم بصاىناف ىئاقا هال وسر: لاقف هداوو هلاموهرصن ١ ئ

 ةضفااو تهذااو دب دا ثيشراسدلا كس مك كسل مالسالا نا لاقال مالسالا نا مسو هيلعهللا ىلصأ ا

 ناو لاف تنيك (لوالا) تالاًوسهسفف ههجو ىلع باعت ة#نق هتاصاناوهلوقامأودب . الاهذه تازنق | ظ

 ةتقربلاورشلاب مواد ىلاعت لافو ناعما هنالة فاي ياو ههبو ىلع بقنا ةقهتباصأ |
 ةلازكا اف هيرءالست ااماذان اسنالاامأف هلوقل ال اوءالب ةمعنل اّنال ةغالا فريشك اذهلثم (بارتتا) |
 سدلو ئورندل اريك الاريخا ءدع نس هل قفاذماو عماطلا ىلع لّةثيام ىلع ءالبلا م ا قلطدانان كلو همعذو ||

 نكلة نتف هلكرمذل قاكن او هنو دة ةءبام ىلءةيحالاتدرو كاذلف 4 نيدال هنال ىورنالا "ثلا الا رمشلا هدنع
 ىلع باقناهلوق ىعم اف قفانملا ىف ةياالا تناك اذا(ىناشثلا لاو لا) لةئيودتشياهف لمعت_بامرثك أ

 كيلنا ناك ةمنغالد ناقلير وظل هتا[دكاوملا (باوملاو) دتريوبلقني تحسي ةقبقملا فود ههبو ||
 ريخنا لتاقم لاق (ثلاثلا لاؤسلا) قم قلا ىف نالقنا كلذو هس دع ل مق ن نم ناكو ةذشلادنعنيذلا ميرال ا

 (باوملا)ههحو ىلع ب لقت ارش هباصاناو ل وقي نأ ب«. ناكهبنأمط اري هياصاناف لاق الفريشلا ضوه ا

 نسخ ىلاعت هاوقامأ عمبقلا همقدسفي الا هقصو لب رش هباصا ناو ىلاعن لقي ل ةصبقب تسيل ة3 دل تناككمل ||

 ؛ءاضقلاو ةمامالاو ةداهشل /اةملهأ و ةيذغل اةباصاو ةماركااوزعلا ان دا فرس هنال كل دف ةرخ ”الاواندلا |

 ناريس اوه كاذو غادلا باقعلا لص و غادلا باوثا هتوفمف ةرخن . الا ىفاماو انوصم هه دو هلام قدالو أ

 ادهر ناثوالا دعب ىذلال رم ا هنا برقالاف هع .الاموه ”رضدالام هللا نو دن موعدي ىلاعت وقام نيم ||

 ' ةدراوامابرقالاو ما:_مالا هللانودنموعدب نءسل هنال ىدوهملا فدرتمل ةياالا نأ ىلدع ةلالدلاك

« 
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 سمس حياصح سم

 اثعبلا ىلع ةلالدلا ماه ثمحح ىلابعت هتتاناف كلذاو نلصالانيذ_ه ريس فايا ىلعءانالا داعأا
 | لتهلوةف ياعقاش لكوهوةّرم لوأ اهأ أشناىذلا اهيسحيلق هلوةكسحس م لاعارداق هنوكه عم رك ذ هياكف

 سانلا نمو ىلاعت هلوق لعأ هقناو لءال ناس ميلع قا لكب وهو هلوقو ةردقل ناب اهاشنأ ىذل اهسح

 1 3 و ىزخاد دا ىفهل هللا لليدس نع لضمل «ةطعىفانريثم بام الو ىدهالو لعريغي هنا ىف ل دات نم

 كادي تم دقاع تلد قار طاب ادع ةمامقلا
 ىفاة ةءارقلا (ددبعلل مالدغي سي هللا نأو

 3 : هفط#

 / د 17 ارقونوذلانه+_ةيذو ةفورعملا:«ارقلا اهعفو ءاساا سني رق ليل نيعلا فب هدحو نسملا
 نم سانا | نمو هلوقيدارملاٌناىفاوغلتخا (ىلوالا ةلثسسملا) لثاني الا ىف ىناعملا «-ةءذأو ىلع

 ىلوالا ةيت الا ل سمونأ لاق (اهدحأ) هوحو ىلع م_ه نم دي سه ناطسش لك عدو لءريغب هللا ىف لدا

 1 دهو نياق! عابس ىف ةدراو دي سم ناطيسش لك عيت و لعبت غيانقلاو لذاك خرم نا ل7نمو فوق ىحر

 ااعو.تمرخ لاو اءتام_هدحأ ناك اولعريسغب ل داس نيل داسج ا الكناف نيدلة | نيعوبتا!ىفةدراوةناالا

 د ىلع انيمدانم نيف لاقي امغاو دلع ا ف لاقيال كلذ لثم نافرعتم باك الو ىدحالو هلرق كل 3 نيبو

 5 ةرهاللاة و ,ثلادرويدقو ءديلقتلا_ وست لد اجي دق نقال دام نوكيآل دلع او ماقام مصيف يكل قنا

 | دهر ثراانب رضنلا ف تا زتووالا هب الانا (اههناثو) دمة لاود ىلس الا ءدّمعم ناكناو اهم نكمتاذا

 0 | امه:عدقا طر سابعنبا لوقوهورضت فاضي تازئا الاهدهنا (اهثااثو) لهج ىأ قد , الا

 5 د ب ادنلقتناطر_ثالء_ءاماىلو الادب الاف ركذاضب أو مذلا ىف ةغااسملا 2 ركصتلاةذئافو
 يتالا (ةيناشثل لئلا متقتال برأ :ألوالا هولاو ةجريغب هريغهلالض او نيدلا ىف هتلداح ة 3 داسشلا ىو

 : دارا (ةةكلاثلاهلْك-ملا) هرب رشتّرم ام ىلع نسح قدس ريثملا بالا ىدهلاو لعلا عم لا دلسا نا ىلعةلاد

 1 او ىجولاريذملا باكلابو ةف رعملا ىلا ىدهي هنالرظنلاو لالدّت_بالا ىدهلابو”ىرو رضا العلا لعل

 : لزني مام هتناثو دنمثو دعب وهلوةكتحوهو ة.ه-الودب رظنالوةبرو رض ةمدةمربغ نم ل داس

 | لاشي هلم اةةوقإم اذن ه لس ع نك فرت هلو ١"

 اماق هذا لمدس ع نع لفضل هلوقو دل ىلو دالا ريعمتك» ءال1ن اوريكحلا نءةرارعفطعلا ىنثنا معاق

 قب رط نع هلشمف هربغ هعبتي كلاربك لا روطظأو لادخبا لعق لدا ذهنا ىلع تلال دف ءاسملا م ظيةءارقلا

 2 زلضلا ىلا هلا دب ىدأ ال هنا دا افءال لافي ةءار ةلاامأوريغلا لالضاو رفكلاو لالشاأ ني عمفل قا

 ١نعاثيورو رديم ودق امداا ىفامأ ةرخ ىنبألا وامندلا فهلاعح ل و هناصس هنا مم هضرغ هنآك هج
 !الاءذهاوميذلاماوردمواقاوثر ما نيرمضنا ىف تازئ هلأ اههنءهننا ىضر س ادع

 او رخ الا ىفامأو هتدهاجتو هنعلو هم, ن ونمو ا هأ ام اءندل ا ىف ىزا اي دارها اولا نيسعمدسحاوب
 تمدقام لجال لجؤملا باقعلا كلذو لهما ىزمنا اذه نأ ىلاعت نيب قي رما باذه ةمامقلا موي هقيذنو

 بيسي باقعلا كلذ عقوامنا هنا ىلع الا تاد(لوالا) با اطم ىلع لدن هن هن الا وده ةلزكعملا تااو هأدب

 ” لو هع كفن . نأ هدم لا. كسا ىلاعتو هنأ كسهللا هما خام نيح ناكل ىل انة دتنا تان لمن ناكولف عفو لع

 | هيلع هيقاعاذاقءلمف بيب باقعلا كلذ نو كسعن الف هب صني نأ هنم لات | ىلامنهقلا هقلذعالام

 | لئاد ديبعلل مالطظن سدلهقا ناو كاذ دعةهرقنا (ىناشلا) صنلا فال ىلع تا ذو لاغلا ضم كلا ةناك

 1 كادي قه ا العم ل_هف فاك ملا نا ىلجال باذععلا كلذ ل_هفباملاظ ن تور , لاا هنادهسس هنا ىل_ع

 0 دوال هنا ىل_ءل دءاذهواملاط ناكسل همه ع نمر دصب لف بسال هنقاعول هلا لعل ديد ذو ب ناقعلا

 ارداقنوكسص, نأ ب بوف رظلا لءذيال هنابحدق هناصسملا (ثلاثلا ) ممانار نط الانس
 1 دو<الناوحو (عبارا) ةناسلالحأ هلوقع ام ف الخ هس: اذ مص)ناو ماظنلا هلوةيإم فالخ هي هيلع

 0 3 ىلعةفوقوممل_سو هلع هلنا ىلص ”ىنلاةوبنةحمهدنعنال ملط ال ىلاسعت هنا ىلع . الا ةدهب لالدّتسالا

 || ىادلاو لعلانةضراعملا لكلا نع ( باوملاو) رودلا مرا ىمسلا لل دلانذ الذ انتيث أ ولف لطظلا ىنز

 هلوق

ْ 

 ظ
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 قاس اولا نافطغو دسأ ن هرغن ىف تازن لانة م لاف (اهن انو هن الاهذهتازتف رصتلا نمهلوسز هلا[

 هداسح نا (اهثااثو) اوريعالفدوومأا ن ينيج و ا ا ا ١

 كلذ هظاعد سن هللاّنا او دهاش تمن ا دعا ىلع هساعبال ناو هللا ءرصا.ال نا نوعق ةوّياوناكهءادعاو 1

 ءاهسلا فاوفاتشاءالؤهو لرطلا هنأ (امهدحأ) نيلوق بدسلا ظفل فنا لعاف ( ناثلاثدلاامأو) |

 || نطي ناك نمىئعملا اولاقف ةقرسقلا ف ءاملاوه لاق نم ممنمو'تنيلاءامم وه لاق نم مسهنخ
 غلب نم لعشن ام لغفي ثان هظرغيام هل ازا ىف هعسو صْتة سلف هيولطعر غظرال هلا هظيغي مهنا هرمصال نأ ن

 ىدااهشا رص] تهدي له كلذ لعف نا هنار طالق قدمت اق هنو ءاعس ىلا السبحتم تح غلبم لك ظمغل 5
 نمد هن عطقب قدح اّنال اعطق قازت>الا ىم«مهضعب لاسقف عطل ىفاواَبْس ا لوقلا اذه ىلإ 000

 ْ هيدكي ل هنأ الاءازبت تسالا لويس ىلءو أ هريغ ىلع ر دقي ل ث رح دركلا عضوم هعضو هنال ا ديك هلعف ىعت

 || نكم هنافءاعسلا سم: هنمدارما نورخآ ل اهو نب رسسفملا نمريثكل وقوهو تدم ا فقس ىلعءايد كا ان
 : َنالوادمقمالا هزم مسهفيالك ل ذّنال تيبلا ءايعم ىلع لسجن م ىلو أو هذ ءامدلا سفن ىلسع مالكتلا

 اذاو ىلا هن هللا ةعاط ىلا ظدغلا نعهلافراص الذ نوكي نأ ضرغل ا لب كا ذ لعسف» نان حالا ا
 : ليطاذمنا مولعمو دارا اوه نو كتس», نأ, ىو ناك ن اكمال ا: نمدع ًاروك ذملا ناك ام لكس كلل 00

 بسلا اولاق نذل ام نكمم كلوا تيبلا فقس ىلا هدقم صدا لال دجف ١
 بيسلا كلذب عطتبل مءاسلا ىلا بيس ددملف لاه راكيبم (لوالا) نيهبواوركْذ دف ليااوه 1

 ىلا لوصولا هله لهرظنباو هربنا هللارسصت عطقبلف همنا ىنا بل سرا أل ١ هناك (ناش.او) اد)|

1 

 كاما

 اما دح فاك م نال ديرب نم فاكد (اهدحأ) اهوجو لق <اذ_هراذتعالا يفر ايما ديع بناقل |[

 نمال لق نمىديميهللانا هلوقب هملا نس ارا ا ىذلاوههجولا اذهو ىده مهدازاو دتها نيذا او ىلاعت ١

 [|| كافو لتاقمو ىباكلا لوق اذهو ظيغبا ل بهذءشلامال اهديف سل دارماو هسفن هي داك ا اؤهدوس

 ١١ هلك اك هم كالو يو قنتتحي ىتح لوما عطقمل مث تيبلا فقس فو هقنء ىف لب ا دب هشع قنا ىضر سابع 1

د مناك هةفصإارمماك هنطامثةةشملا لمع عمنا لعد هنافر ظابلمت ةفاسملا| ||
 1 لهي أ لوقودوأم امس لوف

 ١" هد افلا ميدع هلغيغ ناك اعين كلذ ناك اذا ةلوسر نءهقارصن كلذب عطقب نأ همي لهو هل ج*

 , .نافهلوق ىعمىفوهو هفةدئافالاىف طسغل ا نمر افكلل جز هنافمولعم ءوجولا هذه لكى ءدصقلا نامعاو

 ١ لوةلا)اهوسرتقاىتااتانآ الا ىف هليل حال هنا كل ذباذيمم امسلا ىف السو؟ضرالا ىف اهدا عَن ”ناتعطتسا |
 ١١ نأ ةءاكلا رجس دووك هال الا لو يف نم ىلا عجار هللا ءرصصنم : نا فر ةىفءاسهلا نا 7 هلأ

 ْ لئامس املاء قو ةدربعو أ لاهو قزرلا ىلع ةرصنلا لد لذ. لامن مو كل ذ نكما اذاروك ٌدمىلام

 | هلا هقزرب نانا نظن اكن م لاق هناكيف هللا ءاطعا يومطعي نم ىأ هلل اهرمصن فرص نم لاسة فركب ن
 | ناؤهوقيف ىلاعت هنمواك لو هيلع هللا لص دم ني دب كسقلا نع لدعبّن اغلا اذهلفةرخاالاوا

 ْ اكتوز سم دل ءدعو ةرعسقلا باغرال كل ذناف فان ال اوهو عزملاديامن خام يلف هوجو ىلع بلغنا دف +

 || ناو هوقامأ تاند»ت انآ هاك نارقلا الزنا لازنالا كلذ ل_مو هانءخ تاندبت انآ ءانلزنأ كلذكو هلوةامأ

 ١ لوالاو ةفرعملا قاخوأ ةفدالا عضواماهبادهلا نمدار ا اولاتف هبا اهصأ تح ا د_ةف ديري نمىدس.م هلا

 ا ةيحاوريغ هيادهلا نأ ىلع لملد ديرب نم ىدهي هلوةنالو نيفلكملا لك قدح ىف كل ذ لعف ىلا عت هنالزب' احريغ

 5 لاه ةذرعملا قاض هدم دار انا قف بجاو مسخن اد نع ةلدالا عضوو هنا هتئيشعةقلعم ىهلب هلع |

 1 م دىلاعت هللاّنال قالا نع ء(باوجلاو) ىلعو أ امهرك ذنالوالا ناهولاو لي ل ا ا

 خال ناعوندةناربخالاناهجولامأو فيلكتلا ض# ىلءءإ تروح الذ 0 ع باوملاو || ظ 1

 1 وو صعب - 8 2 ميج 00 ل ل للا

 ع و 5 ١19

/ 
 0 ام

 ١ اه اص لسعو نمآ ن نكت دي نم ةياثالاو نسا ىلا ىد جدارملا نوكي نأ (اهناثد) هلهشسوهلهقصو دقق ||

 0 هلوةكهناعا ىلسع تدن ىده هدازادا هنا لع نممدي رب ن؟فطلي ىلاعت هفاّنادا راانوكينأ (اهئلاثو) |[
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 | لالضاوه كلذناىلا#تنيد قافذلا هو ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوعطةنا نيذلا نيكرمشملا ىف

 | ناكناو هعمجّنالباو مأ٠ نعمهلالضدعب كل ذب عب نأ لم مهرغكو مهلالض مظع ةهادادديعبلا

 أالاضهمتل اف دعب نملالض ن مدعيا لالضااريعتساو ضعبلا سووا مانا هضم انجن 1 كلر

 | (ىلوالا هلثلا)ناتلثسم هيفقهعفنن هاببرق هكر اوع دي ىلاعت ةوقامأ ةالضة فاس دعب تا

 0 ممعممتالمبلا نوعزف.اوناكنيذلا,هؤاسو ردارملانا (امهدحأ) نيهسو ىلعهريسف:ىفاوةلتخا
 يالا هذهو مهءفنتالو مهترمضت ال نان دال اذا ىلوال الا ىفنمب ىلاعت هلل ان الوقلا اذه ةجو اورمضي نأ

 لولا ضقاذنتلا مز ناثوالاوهدب الاهذهىفروك ذملا ناكولذ اعفانا راضام فرو كسه ذا نوكى >5
 نكساو اهسفناب عفتتالورمضتالا منا (اهدسأ ) رومأب ضقانّدلانعا وباجأو نئولادارملانا (ىناشلا

 ا ساسلا نما ريسنكن نالض انما بر ىلا هل وقكأ اهمااررضلا ةفاضا ىف ىنكي كلذور رضا |بسا داع

 امرك عشا : الاف مممعررضلا| ىننانهه اذكبت لال لل ابدس اوناكَت مج نم مهيلا لالضالا ف اضاف

 نبي ىلإ_عتو هناصس هناك (اهيناثد) ررمضلا بسام داءع نا ىف 8 هر ؛ الاءذه ىفييمااررمطلا فاضاو *لعاف

 د ' مل ةعفانت تناضانوك ا.نلسول ةيناسثلا هب الا ىف لاق من عفاتالو ضال ةءةل ا ىف !ىلوال ادي الا ىف

 33 ؟04!فدرضالوعف :اهتملسحال هنا اواعاو همن! ذار افكل !تاك( اه داانو ) اهعفت نمرثك ًااهررمض

 ِ ظ يات .الاىفاهلنولودب مهتاكفامدابع بيسي يظعلا بادعلا نودهاشد ةرخأ الاى مم مع

 5 || كومار ؟لهلوقامآ ب رقأ هرضناهلوةبارعافنويوهلافاتخا (ةئاشاالثسملا) مكه عفن نم
 58 |0(رطولا ذه داهبمادرش جماد بجاسلاريذعلاورسانلاولولاوخ لولاة شملا ى ماو

 ||| مخ عمج ىذا !ىلا عت ةدايعنء نول دب مهنا ىلا عتيبة ناثوالا ف لمعتسياكيال كلذتال

 11 ” مقدارملاو كولا سيلةلوةبءاسؤرلامذ مءاسؤرلا ةعاطىلاو مانسصالا ةداسيعىلاةرخآ الاوايئدلا

 اىرت انج تاماصا !اولعو اونم [نيذلا لخ ديدقا انا ىلاعتهلوق ه ممم ملاأصلاو ممم رمهتن ا

 ع 0

 بسب دددولفةرخ" الاوان دإ| ىف هللا هرم ناثأ نفد ن | تصح نمدي ربام لعفي هللا ناراالا اهتحم نم

 | و فانا تان تانا اناا كلذكو ظ.غرامد دمك“ نيهذي له رظذماف عطقمأم ءائسلاىلا

 الا ءذ هيف ني مهدوبعم لاسو نب_فاثملا ةدابع لاح ةقباسلا ذي" الا ىف نبال هن اع س هنأ معا

 ادوبءمامأو هباوصن كمال ىذلا قب رطل ىلع تناك د ةفمهتدامعامأ م 0 و ا هاكر

 لام نيب مكه: :لاوهو عفاذملا مظعا مههطعد م هدو.عمو ةقق- ممدابعت نوئمؤملاامأو ع «_ةاالورضدالف

 عاونا نم ميدي ربام لعفي هنا ىلا غ3 نيبو رامنال |امدك نم ىر# ناورهشلاو عرزلا نيب عمت ىتلا ةحلا|

 0 انياصصأ جح او هل د5 نم مهديزيو هروب م-ميةوف ىلاعت لافاكمهر وجا ىلع ةدايز ناسحالاو لضفلا

 مومعللام ةلغفلو ناميال ديرب هن اصس نا ىبءانعمبأ اولا ديرب ام لعذر هلا نا هناص-هلوقب لاسعفالا قلخ ىف

 0 آن لطقي ىلا متهقنا نام هنع“ ىنغكلا باس ديربام لعفي هللاّنا لوقا ناسءالل العافنوكي نأ بد-وذ

 ]| نآديرامانلوق نمو هلعفي نادي ربامان اوق نم م ءأدير امل وقنا(باوااو) ءريغهلعفي نأ ديرب امال هلعفي
 1 الاذوااهلافةرخ الاوان دلا ىف هللا هرم نا ثا ّناذد نأك ع نم هلوقامأ رصنلا فال ددمةةلاف هريغ لعفد

 00 || ىتسلاو ديزنباو:داتقو ل اصفااو لئتاسقمو "ىباكللاو سابع نب!لوقوهو (لوتالا) ن ناهجو همف عجرب

 ||[  هللا لص ادت هتتارسعأم نا نا ّنظ نم ناد رب لسو هيلع هلقا ىلص دش لا عج ربهناجاجزلاوءاّرفلاراساو
 هلل ىلص لو.سرلاو هر داك ن نم ماقءلالاو هتسردءالعاةرخأ الاىفو +: .دراهاغاو هتلكءالعان ايثدلا ىفلسو هملع

 اونمانيدلا لخ ديه اّنا هلوقىف نام ال اركذوهو «ملع لديام اهيففةنا الا فرك ذهلر ع لناو سو هملع

 ظ | ىلاءتهتلا نا َّنظي ناكىذلا نم هنا( امه دحأ] نيه نع انهه تضل بكف هلوسرو هتنانالا دال ناسعالاو
 ٠ لالا امأ عطتمل مءامسلا ىلا بسب ددملفهلوق ىن_عمام هنا( ىناشلا وإلسو «لعهقنا ىلهاد_«ترصنإل

 مل رمسملا ىلع د وامل 4 وق ناك (اه ددأ راه وسو هيفاوركذف دع

 هللا " ٠
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 يكتف غلاب تأ .(ثااثلاو ( باذعلا هلعؤ> هلوةوهو هملع ل ديهلب قمرين ال اثم وهو فو ذم

 نمدحس هتوهلوق(ثلاثلاؤسا )دامت لا تاداسجلا قس ىفو ةءاطا!ءالا_ةهلا قس ىفاسم ىف نيت

 ا

 عوذدلا لعلداة فامال مزاللا اذار اقذف ةنالااذ_هوهن امد ؛ لاحو هو د-لاحل_داح بح اولاىلا

 ريثكو لاستف فنأ" سام سانلان هريثكو هلوت ىلع ضقولا نورت[ لاو ف وذ ءربشو أ ذبم سا ظ ظ

 عملاف مركم نمةلاخ هلا نهي نمو ىلاعتهلوتامأ اودوحم ١١ نم هعانتماو هئابا بجو ى؟باذعلا هيلع ا

| 
 قد نم ممن -و هلل دححسل نم م6 «نامسدق سانلانانيبامل هناصسهنالعواواو ةاشلا ةزمهلا باقب اولؤاوأ

نين مث مولامر كمنوكسف مب:ءناوولا كلذتلازا ىلعر دقي دح يسهل سا باذعلا ملع و نيذلاّتا /
 ْ هلوشي 

 ١ هلوق * ملعاهلاو ٍباَمعلاو اواي ة٠اقل| مون اووااو ماركالا هننم صد ىذلا هناءاشي ام لعفب هللاّنا ||

 | مهسؤد قوف نم بصدران نم باث مسواتعطقاورغك نيذلامهبرفاوودتخا ناهد ناذه) ىلاعت

 أ اهفاودبعامغنماهتم او-رخ نا اوداراالك ديدحن 2 اقم مسواو دواخلاو منو امي قام هير وصي مهلا |

 نول<رارمال امتحن نم ىرح تان تاطشاصلا انا عوا ف ٠ نيذاا لخ دب هادا قد رخل اباذع اوقوذو |

 ا 0-0 1 5 ل

 3 ل وهف نءاظودتادن دس اس اق نمؤملامأدر ها درقمهنكل هتاذب دج اسناكناو صخشلااذهفرهالا | ظ
 هحوأ ةثالث همق مثول داع ساشا نمريثكو هلوق عامتن نأ (اهينانثو) ىلا يطيمدل ل قرفلا اذه ١)

 ' هنأ ىل_ءئلالدلا تماع هنال كلذ انلعفامغناو ةداسعلاو ةعاطلا قعع ىاشااودانقنالا عع لوالا دو هسلا 1 | نوكش سانلا نمريثك4لدصسيو ضرالا فنمو تاوعملا ىف نمدصحتسي هتواي "الاي دقتلوق:نأ(لوالا) | ٠
 هريشو أديم سانلا نمريثكو هلوق وكي نأ (ىناثلا) اهبعب هيدمعم ىفكلرتسثملا ظفللا لامع:_ءازوكال

 || قريثكو سانلا نمريثكو لق هناكباذعلا هيلع و معرب محريثك لعريُدك فطعبق باذعلاب نيق ملا

 . | نحيف دوصسلاب دارا ا لوةياعمب هصوهفم ىف لرتشملا ظفللا لامعتسازو ع نء نا (اهئااثو) باذعلا
 ١ ةظفالا ءذم ملكت ىل اعت هنلاّنا لوق» كلذر 0 نمو داش الا تادالا ق-ىوةدايعلاءالق_علا ءام

 | سانلاى رمريسشكو ىرخا هر «لاق ملف سانا هبق لشد .ذمومعلا اضذل هلغفل ضرالا ف نموتاوعسأا ىف َ
 أ ريثكنا نير نو دعس كت اللا لكن اك نو دعس سانا لكنا مهوال مّدمتام ىل_عرصتقا دليلا وار |

 باذعلا مهيلع ق-نيذلا مهو كل ذنع ني هناف م ممريثكت و داعو لم نو دس مب ما
 ١ ريسفت ىف(ىناشاالوتلا)

 / ءاسبّتن :الا دزعال اهم دع ىلعهدوسو جحرتي الهتا ذا نكمح او هتاذان عوج ذىلاعت هللا ى ىوسام لك ناد وح + "

 ١| هراغفاف هناشنو هتودس- لاح نك.حلل مزال ناكمالا نأ كو ىبهتنملا كب ر ىلا ناو لاه اكهتاذا ب اولا ىلا |

 : قدصل ااهملا قرطتب دقو اذار انفال ةمعضو ة.هالع كلذ ناف ضرالا ىل_ةببلسا عضو نم عضاوتلاو |

 ظ .ىلاسعتهلي ىلا اذهبةدجاس اكمل عمم لديدلا وريغتلا عنتم هناف قاذلاراقتفالا سفنامأ بذكلاو ||
 | 'ىث نمناو هلوقاولو أ: اذه ىلءو + وكتو هةمات ىلا ةجاحلا وهلا ةقاسفلاب ةئرتعم ةلاَذّمم ةعذاش ى ||

 | هلوقك اهلظدوخ-ءاشالا هدهدوح»نا (ثلاشلالوقلا) هللاهحرلاذقاالوقاذهومدم< ميسبالا | ضظ

 |( سانلا نمريثكو هلوقامأو دهام لوةوهو نورخا د مهو هللا دعم لئاعلاو نيمأان ءهلالطومفتي ىل أ
 | باذعلا هيلع ق-ريثكو هدحوب ساثلان هريثكو“ اطعياورىف ساء نيا لاسقف باذعلا هماع قريسشكو

 || ريكو هلوق نأ انرك ذامدكو تهياورلا هذه وةئلبافسانلان « ريثكو لاق هنا اضيأ هع ىوروه داون

 : انريفاودر مغ نمابن ءاو 38 رهن اوداراانلك ن.عالا 5 رق ةسوبللا باش عامقاك مس. <لتشن مس مش | ْ

 1 انمعارو-و هلوقك اواو نَوُويوريدقت ىلع يصنلاءاز واَواوٌكَر ةوهغلاىللع اهلاديذ ثمره هن نسأل | :

 | ناشثا علا لقا لاف نم متحا (ىلدالا هلكسلا) ١ لئاسم فو مهماصتخاة .ةيكانودرك 3 باذعااهيلع |

 1 ناذه لدق هناكف قد رفا 0 د هرّدزص ا رز شاناصس 0 ا
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 ونمانيذلاّتا) ىلاعث هلوق + بوحولا مدع ىضدَمِب ديرب نم ىدهم لوقو ىلاعت هنا ىلع تامح او'ل دنع

 رك ىلع هلا اثنا ةماسقلا مون مهنسس لصفي هللا نا ١ وكرشأ نيذلاو س وجناو ىراهئااونيئاصااواوداهنيذلاو ||

 هُدلاولارللاو موكتلاورم_ةااو سمشلاو ضرالا ىف نمو تاوعسإ | ىف نمدل ددسن هنن انا ر)أدسبش يش
 ةأكبام لع هب هللاَّنا مركم نم هلاف هللا نيب نمو باذجلاهلءقحريثكو سانلا نسرثكو تاودلاو يس سي

 ءاو ماركالا ىنء؟ءارلا عفب مركمئرقراق-باذعلا هلع -ىأ اًمحئرقو مضلابوحئرق ةءارقلا

 1| نا ملءاو هيد هال نمو هيدر نم ناس هب الا هذه ىف هع ديرب نم ىد عي هللا ناو لاق انك ىلاعت هنا ||
 ||| يب فالاناك هةر ىف دكر اشملاةقبطلا (اهدحأ) ةئالثتاةبطالا ةءلوصالا لئاسملا ف هفلاضمال |

 | || يذلا (اهناثم) اهتافنو ةيؤرلاو تافصلا ىترثم نيب فالااوذن رششبلالاعفالا قلش ير دا اوةيرمللا ||
 | ىراصنلاو دول او نيإسملانيب ف الخ اكر انا لعاسفلاب فارتعالا ىف هنوكر اشي نكلو ةّومنلا ىف هن وفلاخ

 ٠ لالالا ف هنوفلاخ يذلا ( اهئلاثو) مالسلا ام ماع ىمومو ىسعو ملسو هءلعهقلا لصد ون ىف |
 |3١ ماعلا ىف رثؤمدوجوب نونرت_عبال نيدلاةيرهدلاو قلاقاطاى ف نوفتوألا ةئاطسوسلا مهءالؤدو
 "| نايدالال ودأ ىف ةعقاولا تافالّتتالا تناك اذافارا:ةالامحو ءارثؤ«نودشي نيذلا ةفسالفلاو

 اذهوابنم شالا مسقلاةهب نموه فالذنا تاهج مظءا ناك شيال مث ةثالثلا ماسقالا هذه ىف ةروص#
 'نيرتسمنونوكيلب مههاذمو مهدئاقعبْني رهاظتملا لا علا ىفنو دجونال ةثالثلاهماقايريخالا سسقاا
 5 لك اناا, نولئاقا | لاقي نأ همسنف مالسلا مماعء[بنالا بدسد لص اذا ف الةتالاودو فاشلا سسقااامأ

 اونوك نآاماف كلذ نوفرتعا اامأ كاذب زفرتعماون وك الوأ ءاسالادو+و نيذ ,معماونوكي نااما راتذ| ْ

 دوهبلاو نوابسملا مهف مالسلا م-ملععايبنالا عامنا امأ | ثن مناك ناوأ ةَق.ةلا فاس ناكسص نااعاسا |
 نوركتا ا امأ وسوحلا مه:ئنتملا عاساامأو ن ودب اصل امهر ىراصتااو دوما نيب ىرخاةقرفو ىراصتلاو ||

 ىلع ةمها ربل مهمف لح ديو نيكس رسشملاب نوما مهو نائثوال او ماذصال اة دمع مهف قالطالا ىلع ءاسنالل

 3 !هذه ىه ماسلا م-ييلعءايسنالا ىف تافال تالا بيست صان نايدالا نا تدثف موت اقيط فالتخا ||
 ال_.الاوهو ىلاعت هللد_> ١و ةَّمسنادالا ل:اةموةداتق لاه ةيأال هذه ىف ىلاعت هتلااهركذ ىتلا |

 ظ هامل ' مول مهند لصف هللاّنا هلوقامأ 5 رم و وسيف مدة: قدي الاهذهىف مالكلا ما وناطمشلل ةسهو

 اخانال وقدام وذمآ نيذلاّناىلاعتهتنا لو ةلري ا ده حاجزلا لاه (ىلوال !ةهلثسملا) ناتلثسسم همفف

 00 ريرج لاق ر يثكسل هلع نبيدل١نا

 0 ميةاوذتا حرت هام لادرسس 5 هليرس هللا نا ةقملخل انا
 غبادح او ءازج ميز اجعالذ اعمج نكامالاو لاو الا ىف مهب لصف! لة<فقلطم لصفلاا(ةيئاثلا هلم ملا)
 ذبهشئذ لك ىلع هللاّنا ىلاعت هلوقام أممي ىذقي مهننب ل صفي لمقو داو نطو ىف مهعم جالو تواسفت
 ناهس هل وقامأ فدحالو لط لدفاا كلذ ىف ى :ر الف ممم لك هةصسسلاع لاعوهو مهني لصقي هنادارملاف
 2 انا لعن ملا ىألعلا اهنا (با وحلا )ا:ههذب ورااام(لوالا لا اوس 1) هسا هيفقهل دس لانا رتل ىلاعتو
 اذههدوصسلا ام( ىناثلا لاو سلا ءآر هناال هناي كلذ فر عامناو ضرالا فن ءوتا وعسل ىف نم هلددهي
 اوهوىلاعت هنت ةعيط ءدصست !مارو مالا ءذه دوس ىفدوبولا دوبأ حاجزلا لاق (اه دحأ) هوسوهفانلق
  ندسي لا اسادو اد عمانرطسو هدم يسال "يبث نم ناو هللا ةيس خم نم طبيا اهتم ناو نوكيف نك ' | "هل لوقت نأ نيعث اطانت أاملافاهركوأ ىوط ادن ضرالاواهال اذن اخد ىدوءاوسأا ىلا ىوتسامث هلوقك
 /ةثبلا عانتماريغنم اهيفىلاعت هللا اهم دع ىِت | ضارعالا عسل هيلباه تناكاسل ماسج الا هذه نا ىندملاو |
 |١ ىئعملايدوصسلا ناف سانلا نمريثكو هلوق هلط,ي ليوأتل ا اذه ل.ةناف دوكسلاوهو داسقنالاو ةعاطلا توبا

 هو>ونم(باو+لاو) ةدئافريغ نماص هك نوكي م.مريثك ىلا هدانساف ساسنلا لك ىف ماعهنرك ذ ىلا
 [|| قدودسلا كلرتوربكتو دز ممضعب نأ الا لكاا قس ىفاماع ناك ا وهانركذىذلا ىنملاندوحسلانا (اهدحأ /
١ 
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 لوقلا نم ببطل اىلا اودهو هلوق دارا اوهراونالا كلتروهطو ةدهاالاراونالا تح الو ءاطغلا فثكنا

 ' ْنا) ىفاعتو هناحسهلوق لوقلا نمبءطااىلا او دهو هلوق نم دارا اوه اهتءريمعتلاو دمجلا طارص لاا و دهو ش 1

 درب نمودايلاو ه فن5 اعلاءاوس ساناإ ءانلعج ىذلا ما ردا دصتملاو هللا لبس نعثو درو اورفك يذلا ظ 1

 تببلاةمرح مظءرك د نينمّومل اور افكلل ا نيب لصف نا دعب ىلا عت هنا لعا ( ييا5ٌ با ذع نم هق ذنلظب داسطس ان« 1
 مارملادصسملاو هقنا لسن عنوة هيوراسو هيلع هللا ىلص دم ه.ءاجاعاورغك يذل انا لاف الؤهر فكملغعو 0

 ةلوةوهو لبق ملا فطع فكه لاوهو لاكسشا همفو كلذ نو ًاياوناكممنال داهذاو ةروبهلا ن ءعنملاب امكالذو ١

 نالفلا-ةب هنا (لزتالا) نيوجو نم هنع(باوملاو) اورفك هلوقوهو ىضاملا ىلع هللا لوس نعنودصتو ||
 عيجي ف هنمناسحال ا دوجورارقسا دارباسغ او لايقتسا الو لاح هيداربالءاينعشلا نيعيو»ارتتفلا ىلا نسعي 01

 نئمطتو اونمآن يذلا هلوق هريظنو هللا لسس نعّدصلا ممن أش نم اور فكن يذلا نا لق هناكنف هناعواو هتنمزا

 لست واخت 3 مهو ويضم أو ورفك ْنذلاَّنأ ا ىلع 00 6 ١

 ىلص هللا ل ن1 او ريد اورقعب 1 اوت نأ علا مرحة اس ْ
 سائلا اناعح ىزلا هلوقامأ لد : املا ماعلا فدوعد نا ىلع هوطاص مم ةرمعيامرحتن اكو مهلاستق لسو هيلع هللا | 1

 اكسنم سانلل ءانلعج ىأ ىمراغلا ىلعون5 لاف (ىلوالا"هلّمسملا) لئاسم هبفقدابلاو هم فك آمعئاءاوسأ ش
 ءاوسهسف ىدايلاو فكاسعلا ىأ مدقما دترمريخ هنا ىلع عفردابلا وهيقبالا اعلاءاوسةلوقو ادرعتموأ ٠

 بوتعيو مصاعأ رقوءاوسهبف ىدابلاو فكا اعل افاكسنم سانلل ءانلءج ىذل مارح دحسملاةْن الابد قتوأ
 فكاعلا (ةيناشلاةهلثسملا) معاهقلاونيلوعشم ىلا ىدعتي لعملاّنال هيلع لعمل عاقباببسنلا "اوس ا

 تك اعلا ىف ل دي مهضعب لاق و هب رغنمهملا عزانلاوهو ودبلا نم كراطلا ىدابلا درضاحلا هب يقملا|
 نابوُمسئث : ىأ ىف امرأ ىناوفاتخ ا( ةثلاشلا"هلّمسملا) هله أ نم ن نكي ناو دمعتلا هم كلورواجاذا بيرقلا |
 امهدح أ سدلف اهب لوزنل اودكم ىكسف نايوتسسد امن تاياورلا ضع! ف امهتءهللا ىذرساءعئبالاق | 1
 نبدنعسو ةداّدق لوقوهو لزنملا ىلا قيس دحاو نوكسح, نأ ,نآالا رخ الان مهيفنوكي ىذلا لزتملابقح 0 ١
 ١ ولاف هذه ىهفن . ال امرك ناو الان هلع اوصتحا ومارحاهموةكمرود ءاركتاءال وهبهذم نموريبج أ ا

 دج امل |ليبس ليسن ا تنئأ وساالفىدانلا واق فكاسلا يت مولاماف كلقال كم ضأن
 ىأهذمو زيزعلا دبعنبرعورع نبا بهدم اذ هوايا قيسنملحايمتكم مالسلا هلع هلوققربلتا امأو | 1!

 اظذا قالطا نال لكس مرا مار ا | ردسلا,دارملا اد ه ىلعو مسهنعهللا ىضر ىلاغنللا قاصساو ةشينح |
 ماركا دصسملا نمالءل هد دعب ىرتما ىذلا ناحس ىلآعت هلوق لأ د نئاجدابملاهنمدارملاو ماركا دمتم | |
 لزاخا قيده ركل ترتب رملاّنال فك اعلا هلوقوهو لمادا لددق انهو 1

 اوسددسملا ىف ةداعلا ف سانلا هللا لمح دارملا (ىناثلا لوقلا) مدار اودصسما رك د لاقي نأ بصف
 وشلل نه مكنم ىلو نه فاشمدرع ىئان مالسلا هيلع لاق سكعلابو ىدابلا عنج نأ مةمال سدا ْ

 ِْ زاحا نم لوتودهاحمو نسحلا لوقاذهور منو لل نم ةعاسةيأ ىلصوأ تببلا اذهب فاطادح أن ءنعالف ا ش
 كم تو * ارك صخر بالى احصما ناكو دكمب ىلظنملا قاصساو ”ىبفاشلا نيب ةرظانم ترب دقو ةكمرود عسأ
 ىلاو اهكل ام ىلار ادلا تفمضاف قحريغب مسهراي دنم ماوحرخا نيذلا ىلاعت هلوةب هللا هجر ىفاشلاعتساو

 ل ةءانل رت لهو هل هنت لص لاهو نموه هيايقلغا نمةكم ف مون مالسلا هيلع لاو اهكسلام رغأ] ظ
 اهكلام ريغ نمو اهكلام ن ءافارملا كامرا نحسلار ادام نعهللا ىضر باطما نيرمت ىرتش دقو عير نم 1

 هاوقة: رقبدكم ىلع حسلا انذا لد نم هولا ىذلا ام ىلوق تك رتىئتمزإ دق ةحغ انا ت اعاذف قاصس ا لاق |
 مزلي الفرثكالا ىفوأ م اهدا ىلع ك1 0 الا نان فكاسلاناليتاا ل

- 

 ّ ار 00



 اذا ىت كيلا عسي نم مهم ءوهلوةكحص ىءمللار ه4 :او اظذال نا ذه هلوقف ناعم: نانقيرفو أ ناجوذ أ
  /ءا عنو نينمؤملا ةفئاط دارا (اهدحأ) اهوجو نيعهلاريسفت ىفاو ركذ (ةئاثلاهلشسملا) اوحرخ |

 لهأ ىلا عجرب امنع هللا ىطر سامع نب اىلاق كا ذ ىف نول ديراغكلا لك ناو مسمتءاورافكلا ةفئاطو .
 يكتم م دقاو هللان وا نغ لاه باكل ا لهأ نا ىور ( اهنانثو) هتافصو هناذىف ىأم_ميرىف ةخسلا نايدالا

 ١ نأو باتكن مهتلا لزنأ اع ومكسنب اذمآو دمبانم[هللابوحا نحت نوئمْؤملا لاقو مكس لقانسنواباكك ْ ٍ

 ظ ةرحردب موناوزراست شسدرق نم رذن ةتسف تازنئي الا هذه نا هللا فاك ناك هنا هللا هسر ىراغلا رد ىأ ]| نعةدابعنب سنق ىور( اهئاانأو) مد مهتموسخ هذهفادسح هي مترفكو ءوقكرت انتداب انك وفرعت
 / :ه نملؤأ نا مالسل ! هملع ىلع لاهو ةريغملا ني ديلولاو ةعم راش ةدشو ةماءو ثرح | نب ةدم.عو ىلعو |

 هللا نقلشراثلا تااقرانا او ةنملا امه ة+ .ركع لاه (اهعبارو) ةماسّقلا مون ىل اعث هنئا ىدينيب ةءومغلا
 اوهبرقالاو كلذ لبوه ءاعهقنا ىلض د 6# ىلع امهريُش نم هللا صةق هوس را هللا ىةلح ةنحلا تاافو هن وّوعل

 أ متقتنءىلاة راشالاك ناذ_ه هلوقو هرهاظ ىلع مالكملا ل. جاولافاصاخ ناكتاو بدسلاّنال لوتالا

 ٌ بجوف باذعلا هملع قد نم هتيهعم ل هأو هتعاط لهأ نيفنص رك ذاضيأ وةةلانايدالا لهأ مه 01

 ْ ءانيكحام مودنو مسوباّكىفاولاو ثمح نم دوهيل وأ برعلا كرسشم هب صخ نةامملا كلذ عوسرنوك نأ |

 مقاولا نا ىضتقي مداخل ركذّنال مكلا ه.دارا ممن لصفي هانا هةوق نا ىلع ل دي ىذا اود اذهو أطخ ادقذأ
 مها تعلق هلوق(اهدح أ ةثالث روما مهلا وأ نءرك ذور امكلا ىف همكح ىلاسعت هلل نيمف كح نوكي هده

 .(| لاقثو سنأ نع شاوغمهقوف نموداهم مهب نم مهل هلوقكمجيراشلا ةطاحا بايشلاءدارم اوران نم باش |
 | ىضاماظفلب مالكلا حرخاو نارطق نم مهلبس ارمسىلا-هت هلوق نم اخ: ارامل انبي ذا س اف نمرعمج نب دمع
 عقاولاكوهفةرخ الا ع نمناكامّنال دممشو قد اساهعم سف: لك تءاخورو هلا ىف مق 101232
 ,ءابعنب | لاه راسل »املا هلا دول لاو ممن واطي ىفام هن ر هسا مسخ امهسور قوف نم بهن هلوق (اهينانثت)

 منور ىلع يا بصاذ ا ىأ بادي ى ار هسياهتباذال امثدل | لامس ىلع ةرطق همم تاعةسول امهتعهللا ذر

 اوق نم غلب ًاوظو مه دوا بيدي اممدءاثجاو مهءاعما بيذشرهاطلا قه ريثأت ود نطاملا ىف هريث اتاك

 ,عضوول ثي دل! ىفو طامساا عماقملا ديدح نم ماتم مهلو هل وة(اهثلاثو) مهءاعما عطف هج اماوةو
 مفاودمعامغنمامئماوجر عنا اودارا الكهلوقامأو اهولقاامنالةثلا اهياع عجاف ضرالا ىف ابنه ةعبتم

 9 واهفاو ديعااوجرفن مغ نما ءاوصرذم نأ اودارا الك ىنءملاو حورالا دعبالا نوكتالةداعالا نا لءاذ

 7 ةعماقا اءاون رضاهالعا ىف واكاذا ىحمهعفرتفاهمولب مهم رمضتراثلا نا نسما نع ىوربام جوردن
 ( داهناكس هزامث لاله الا ماظعل اراثلا نم طظءاغلا قدرك اوقد رحل اٍبادعاوقوذمهل لمقو اني رخ نيعيساهمف

 دا اصلااولعو اونمآ نيذلا لخ ديهق أنا هلوةوهو نكسملا(اهدحأ) هبوأ ةعبرأ نم نينمؤملا ف همكح

 مقوهسابل داَواَولو بهُدنمرو اسانمابية نول هلوق وهو ةءاطا( اهيناثو) رامنالا اهتك نم ىردت تان>

 ذأ مولءل- أن ءتاكنا ورومال هذه نماسن اللا ىف مهميلع همّرام ىلا ة رخ الاف مهلص وم هنا ى اع نيبقريرح

 ,هوسوبلا (اهئااثو) ةرخ الاف مهل ل هدسامىلا ةفاضالاءريسيارنللا فءاسنلل للملا نال هسف م هكراث

 كاالناةدامشنأ (اهدحأ) هوجو همفو لول |نم بءطا اىلااودهو هلوق(اهعبارو)رب رجا ق مهسامل اوهلوو

 ةوقادجلا طارصوهو برطا!ماكسل اد_عسيهدلا هلوقو ةمبط ةلك ل ثمو هلوةا لوقا نم بدطلاودهقناالا ||
 | اه(1مااثو) نآرةااوه لوقا نم بطلا ىلا اودهو ىد سا | لاق( اهيناثو) ميقّدسم ظارزصص ىلا ىدجتا كناو
 5 0 | وراسادا مهنا (اهعبا ار ول «دعوانق دص ىذلا هنن دهلا مهل وتودءاطعةياور ىفاممعهللا وذ رسامعنا

 قعموهو مالاورورمسلاو يعنلا ماودي ىل|عت هللا لبق نم مومن انا تاراشملا ىلا اوده ةرخ"الارادلا
| 8 

 )وة ىدتعورادا ىبقع معنف متربص ع مكسج لع مالسس بام لك نم موياع نول دي ةكتالا اوهلوق

 /اسهنادب تقراف ذاف سدا لاعب لاصفال افا رشلاحاورالل بالا ىرجت براس ةيب ديلا ةقالعا !ناوهو
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 تيلازف عدلا قل ثعبف اكس هيلع ننفقانان يق تيبلاعشوم أب نان يهاربا رم لقوا | 0

 ىلايحو ىر دق ىلء نبا مي مهارناا لاقت نانمءونأ سل هلو" ماكي سر اهيفو ةماست لوطا او ضرعلا ىف مأر 5 0

 نوكي فكشف ةرمسةملا ى ا (لوالالا وسلا) تالا ؤسانوهوةءاصسلا تيهذوءانيلا فذخأف || ا
 اعج م تيبلاانلعج لافامل هتاصوسدما (با وخا) ةنوم“ هال اريسفت تيلاريهطتس سعالاو كرم ثا نءىبتلا 0

 تثبلا برلا دح وم هيلقي نوكي نأ هانعم نان هنع ب مباف هلاعج م تنءلا وك تع ءام لق هناكسف مي هاربالا||
 ميهاربانا (ىنانثلا لاو لا)مانضالاو نانأو والا نع تيبلا ف يظن, الغتسمم هبلاقيوريظنلاو كب 1 3
 اضرغى رمت الواكب رش ىل ة دأب معلا ىف لعمال عملا ( با وللا) ىف لرمشت ال نا لافت فمك هقلاي لرمي لام ا

 لعل (با وللا) ىتدرهطو لاق فدكف كلذ ليقارومع٠ناك امتدبلا(ثااثلالاؤسا١) تببلاءاني فرخ |
 نءهراسهاو ناكملا كل ذىف تيما ءاندد هب ميه ربا هاف راذقال اسما نو ربا وناكو ءاردج ناكنأت

 ا : عضو اميل كلذ بد رغب ىلا: هللاءمأنامانسءااهيفاوعضودقا اعتب رمد تن ؟راذق'
 لوقو لرشلا نم يف لامع هرهظف هش نادعبكي ادا اراا لابو ا ناثوالا نءريسوطةلاوهكاذو |[

 ني اقل اوكم لح ريغ نتيملاب نيفتاطلل امهنء هللا ىطر سامع لاق نيئاقا او نيف اطال هلوقام أ روزا |
 دال ىلدا نال ن ولسا مهنومئاسلا نو رخآلاقو لكلا ن منملدملا ن نم ىأ دوصساا عكرلاو ميني | 1

 هضا رح انسان قوي انتم قادوا عوك اوما زيا جةلص وك اذ 1

 (امهدحأ) ثالوةرومأملا ىف(ةيئاشل "هللا ] لءا عن ذآو ندمت نبا ار ة(ىلوالا لكلا ) لاس

 لاف تدبلاءاب نم مالسلا هملع يهاربا غرفاملاولاو مال لا هيلع ىهارباوش هنا ني رسقملارثكا هنلءوأ 1

 تسرح دفا و ناذالا كاع لاق قوص ابي امو براي لاف جاي سانلا ف ن ذاو هناصت“ 1

 هيلع لدرجس لاق لوقا فيكميهاربا لاف مانقملا ىلع ىرخ اةياور ىفو سدبقانا ىرحا ةياور ىو افصلامالسلاا

 هاّناسانل امي لاقت افضل ادهص هنا رخا باور ىفو ىل نم لوو هف كسا" مسهللا كيبل لقمالسلا

 مهللا كس ا!لوشد ىلي ليقا الا هنوص عم“ :.* قبا ضرالاو امسلا نيام هعمفنرشلا تيب جوكيلع +

 ذئموي هباجافرانلا نم مك-رذو هما هيوكسشنل مارا تنباا ج ىلا كودي هللاّنا ىرخاةياور فون 0

 لاف ٍبارتوأ ةكاواردمو رو ار تنم هنوص هملا لصؤ نم لكوءاسنلا ماحراو لاجرلا بالصا ىف نأكنم

 نمو ةّرم مح ةَرمباحا نؤءادنلا كلذ هم« دتوالا هعاس || موقت ىتدد-أ م«الونان جاف دماجم ||

 صأا ملل اف ام_ونعهقلا ىذر سابعنبانءورادقملا كل ذ ىل_ءرثك اوأ نةّرم بخ افرثك اوأ نيئّرم با
 رابخلاديءىذاقلا لاق ىرقلا هلت عفتراو تضؤثو لامملا هلت ءضاوت ناذالا مالسسلا هيلع ريشا أ
 لهأ نم معسل نماماف داس نود ميسي عوز نأ الان وكب ال مالعالا نالر د اوردصلا هياجاهنا مولوق عبي ْ 1

 مويلعءاسأ الانامز فزو < دن كلذ لثمو عناوملاعفرو ىلاعت للاءاوقاذا عندعالف هءادن برغملاو قرمشما |

 رك اهات او نسما لوقوهو لو هيلع لا لم دس وه ثذاو ةوقيدومألانا(اثلا لولا ]مالا م
 ووذهببطاخن اوه ملسو هيلع هلا ل هاد نأ ىلعءل- ن مازن رقلاقءاجام ناب هماعاودكحا|و ةلزتعملا ا

 ىعمنااش دقذ اهم .لاعجرينذاو هلوقنوكينأ ب وبال تيبلا ناكم ميهاربالانأونذأو هلوق منو لوا 0

 ىلغو باطلا عجرب ري هيلاق نذاو ىلاععت لاف اذاف ووث لأ مكح قوهفاناو ذادتاب ارك ذا وىااناوذاو هلوق اوقأ ا

 هللا قت ادع قامت هلناّنا (اهدحأ) اهون وقاقاز لات هوق منقل :ىفاورك ذلوتلا اذهأ |

 حاح هلا سانلا لع ف ةمسلتلا ن طعب نأ ىلاعت هللا هسه ايلا لاه (اهنان ) ج 10 ٠
 جانا كرتء دحر هبا (اهكلاثو) هيىدتقيف جين أ دارملانا ىلع ةلالد و وأيهلوةفولاق هعماو

 ةمغف قمع يف لك تا لاح لعالم 23 ولأي هلوق امأ لو هيلع هتنا لص لوسرلل ىلا نم

 ْش ملا فقع رلا مضي لاجر قو مانو ماينك لجار مهد او ةاشملا لاج رلا (ىوالاهلّمسملا) نئاسمإل ١

 لا ولارومذلاو ناكر ىأ ماض لكسح ىلءو هوقو امن ءهللا ىذر سامع نبا نءلادقكل احرو هلثمو ا ١

 ظ ظ
| 

 ١
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 أ قرا هجوالف هيأ دبلن“ تقولك فن نكمل ٍ دوهسمللرواسلا نك اعلاندارب , نا ل+*5 وهوركذام
 / اوال ا"هلكسملا) لد اسمهم ةؤلظر داسطسأب هقدري نم وهلوقامأ تالاق>الا هذه مهرها نءمالكلا

 د ينمو ىلا هدالا درب ن مو نسا نعودا لا, هيف أن م هانعمو دورولا نم ءايلا خفي درب يرق 7

 ا بفدحلا نأدرب نموهانعمو راهنااث لدللار كك فرطظلا ف عاسالا ىلءةحص ةفاضالاف «س.فداحلا عادا.

 ذاملاداحلا زل صاودصقلا٠ نب ار دعما داممالا ىسابلا يلجملا)امللالت
 ا ٍ ةامحال ارب: ف نورمسفل ارك ذورذ

 أ تاناو را ىد_> اردو ىلاعت هنت |هيذع هن لرمي هناا مرج ىلإ ال نم ىعيذلرشلا هنا (اهدحأ ) اهوجو

 0 هنأ ىذر سابع نبالاق (ا(يئاث د) لأ :اقمر ةداتةور رح نب دمعسو حابر أ نبءاطع لوقو س ايعنب |
 امم لاو دب امضْنب سدقىف ةراكرمشم ذاراف مو هيلع هللا ىلد ”ىبنلا «اتساث رح دعس نب هللا دبع ىف تاز :

 هول لو يلع هللا ىلص بن ىناامأفار ذاك كم ىلا ب رهو ىراصنالا لّدقنيح لطخ نب هللا دمع ىف تازن

 باك راو مارح اريغبةكملوخ د( اه»بادو) ديصلا نم هنع ىلا هتهقتا ىمنأم لق (اهثناثو) ارذاك فل

 || هنراسع نمعتم لا (اهسداسو) رب ربمج نب د معو دهام ن ءراكت-الا هنا (اهسماخو) را

 لأ ناطاط_فهل ناكمنا رعب هتلادبعنعوهتناو ىل ليو هللاو ال #هدابملاف ل>رلا لوقءاطعنع (اهعباسو) ||
 أ نمنا ثدحناك لاشف هلل يقف لا ىف مهن اعود آب تاسد نأ دارا اذافمرطاىنرخ الاول اىف ا.ه دحأ

 078 ىفماع مظي دابحلالاّنانيةقحا اوقوهو ماجن“ اثو) هاو ىلبو هللاوال ل+رلا لو ةءنأ هقداحلالا

 . هنع هللا ى ضر دوعسم نبا لاق ىتج عايلارثاس ىف هنم مظعا لانه نوكمربكم أر غص كلذ لك نال ىصاعملا

 |هفت اًيساا فعاضت دهاجم لاف واعلأ ااذعدقاهقاذا تيب ادنعةكرس لم دنا ا مهندعب الحر نأول

 َ ان ىصامملا لكب قئالريغ لأ باذع نم هق ذن هلوقنا عم كلذ لاسقي فكل مقن اف تانسسلا فءاشتاك

 ظ 000 سلوا | بسلا م قت هالابل نورك. باذع لكان نال

 0 نآلاراظبدا لإ لوقا ف اشكلا بحاسراينخا اوهوىلوالاودو ,ام_هدحأ )نالوق هيكداحلا,هلوق ىف

 || .العدصتلاب نعال داعاما دا م هف درت نو لاق هناك ل وانام لك لو انتمل ل ورتم درب لوعفمو نافدارتم

 ىفلدعااودادلا قيرط كل دوه سفن طمس ضد نا همف ناك م ىلع بجاولانا ىنعيمبلأ بادعن 5

 ف ا)دثاوزلا فورحنمءابااوأ داس بف درب نءو هزاجمةديبعو أ لاق (انلا) ملا

 النوكيا مداسلالا اذه دارا نا ىلاعت هنذ نيب سعأ ىلا هأ نم ل1 !ىندع داسملالا ناكل (ةعبارلا
 .لرشلا نا ىلاعت لاه كل ذاورلظ رهوالات رغم مأ تريك ةيسدعمال هنال دا1لالاب لاغلان رقاذهلفلظلا ىلإ

 ذب الا لأق نم ء(ىلوالا لكسلا) لئاسم هيفو ديعولا ناس وه ميل باذعنم ءهتذن لاعتهلوقامأ ميظع ماظن

 . اطل 0 الو عا موالت ال و ولعش ا لص هلل لوسر ت1 با دعل امدارملا لاه لطخ نب؛ ىف تلازن

 7 دال يلعسملا) هيدعو *.اممظعا نمهنالرخ . "الا ف باذعلادا راانوكي نأ بد لب ممعتلا نكمااذا

 ]| ٠ (ةثلاثلا :للسملا) هحراوج لع ىلع هقتسي اك ملفا هتدارا. با ذعلا وكسب ءر أنا ىلع لدن الاددهنأ

 ا لاه اي ةمض درب نمو نو دصيو ار فكن يذلا ناري دقتلا (لوتالا )يآ الا لوا فروك ذم اناربخ ىف ناوقاوركذ

 ريذلا نا هريدقتهءلع طرسشلا باوجةلالدإ فو دم هنا (ىناشلا )نيله اانلكى ا دئئاعوهف باذاع نم هقن
 هلوق * كلدكو وهفام ذهف بكترأ ن نملاديبلا باد دع نم موةيدنمأر ل1 ددعسملا نءنودضيواورفك

 ٍ | دوحسلا عكراو نيءاقلاو نيف اطال ىءرهطو أسد ىف كلرشتالنأ تددلا ناكم ميهاربالاناوذاوز ىلاعت

 | مسا اوركذيومهل عفانما و دهشيل قرمع يف لك ن ءنيتأب سعاض لك ىلعو الاجر كون اب يان ساسنلا فن ذاو

 م-مثفتاو ذم تريقفلا سن ام !ااومعطاواهن» اوك ماعن الا دج نم ممهةررام ىل ءتامول_ءممانأق هللا

 1 | ناكم ميهاربالانلعج نيحركذاو ىأانا و ذاو هلؤقنا ملعا (قسعلاثينااباو ةوطع او مهرو دئارفولو

 1 نم ناكو نافوطل مايا ءاسعسلا ىلا تببلا عفردق ناكو ةدايعلاوةرامعلا هبل عجرب اع م ىأ ةءاسم ثددلا

 ٌْ ِ | ا لمماخ ا ا لواط عل فخار 00 ءافءا رجة نوقإ

1 



 ةءاع 228

 "لا 1اواهضقن هملع بهن ناثالا نيل ةرو ذاه ل كس نرعلا مالك ثفتلا لصأ |

 اا رعاتاأسِإب ,وطغن لاقت لاهنقل ا لافو ثفتلا ةلازاءاشقلا نصدارملاو ةناغلا ن واحو طءالا فورامظالاو '

 ىلا ثكنرداامو :ةتاام لرال لوةناتكلو نر ةلارسفاام لاقف مئفتاوضقما م هلوق ئ_عماماصتف |
 ىرةذم_هروذناونو.او هلوقامأ ىفاشلا لوةالت ثم الوق لوقا اّنالحاجزلا لوق نمىلوأ اذهو لاغقلا |

 لادا رهانو حصر نأ لم_ة«و كسانملا عاونأ نم جحا ىف لوخدلا هب بوأ ام كل ذله_تحيمت ءاسفا ا ديدشني ا

 هسفن ىلع بجو د ل ره ارا اذا ل جرا ن اف ترك اره لولا ادهولوةلاودىذلارذ:لانهوءواام

 || تدل اوقوطم او هلوق امأ كل ذيءافولان ىلا هت هنا ىهأف ه.. .طدقد لأ ع نكي مل هب احتاالولام هريسغو ىدهلا نم

 ١ كرو فوقولاد- ء:فاوطلا اذه نوك اما ةرانزلاو ةضافالا ف اوطودو ب>اولا فاوطنادا رااقق تعا /
 || ميدقلاقيشملا (اهدحأ)هوج ولوسءلانتدبلا ىهمو لمسفت فق هدعنوأر هنامديفر» ماا )
 هعاقهمديل هلاراسر امس نم كلل ةربأب ملا نم ق دعا هنال (ابمأ اثو) نسال نع سانال عضو تب لأ هلال || 0 0

 || ةهرباهدصقالو ملسو هماعدللا ىلم هللا لوسر نع هووروربب رلا نيا لوقو سامع نبا لوقوحو ىلابعت هللا

 هب ندد ام او تنبلا ىلع طاستلا د_قامانلق (ب اوحلاف) هملع حاجا طلت د_ةق لمق ناق لءفام هب لعف 0

 ' نعقرغلا نم ىدءا(اوعبارو)ةنمعنبان نع طق كامل (اهثلاثو)» ان مث هجارخال لا افريب زل ني هللا دمع ١

 مالا أوو ةوطداو اوذوملو اوضة بل ىف ماللا نا لعاو ليخناوريطلا اع م 4 وق نم مير كس (اهسءاخو) د هاش ١

 : هلوت «رسكلاءاوكرتدرعى لأ ةءا رقفوتاماللاءذه فن نيرثك الإو مفانؤرتك نبا "ارث
 ا دلاا ةتداق مكماع ىلتي مالا ماعتالا مكا تلحاو هودنع هريخو هن هلناتامرح ماعي نمو كل ذ) ىلاعت || 0

 : هفطخم» املا نم خام اك هلال رمشن نمو هءنيكر شمري ءهللءاةذحروزلا لوقاو. ةتجاوناثوالا نم |

 : ب>اضص لاه (بواقلا ىوةنم اماف هتلارت اعش مظنعن نمو كلذ قمح ناكم ىف ع .رلادبىوهعوأريطلا || ١

 || ىناعملا ضعي ىف هم الك م لب بتاكل مّدقي م كلذ ناش |او حالا ىأ فوذحتأ دس يش كاد قاشل | ٍ ١
 || هذهب ىلا عت هللا هفاكأم جيجيودكته ليالام ةمر !اواذكناكدةو اذه لاه رخآى نعم ف ضوالئادا رااذاف | ١
 ا قاعد ام فاصاخ نوكي نأ لءدحو هفءااكت عجب ىفاماعن وكي نأ ل مدح اه ريسغو جيلا كسانم نم ةفصاا | ١

 |١ |رعشملاو مار ارهشلاو مار ادلبلاو مارا دسملاو مارإلا ةبعكسلا يضم السان ديز نعو يانا ١
 5 معلل هلريخ ميظعتلاف ىأ هير دنع هلربخو وفىلاعت هلا تامر ىف لفاونلا ل دئالو نوملكستملا لاق مار ا .'

 :؛ لص>دقامف هير دمع لاةءال هنالرخدملا باوثاا ىلع ل ديهبر د:عهلوقو اهظذحو اهتأعارع ماسلا بحت هنأ 0 ١

 ْ مكبل تاحاو لادتف يلام كح نأ ىلا داعلاسعت هنا كلذ. نواهتأ نم هلريخ وهف م .ءالا لاق تاريخنا نم 7

 ا ناىلاعت هنن |نيمف م راضي ماع الاف هريغو دسبصلا م رحاذامارحالا ناّن اظي نأَز ؟ردم نا دقت ماسلالا 1

 ١ ةروسفروك ذملاوهو معلا نم تامرلا نم هقفا ب اّكىف ىل:ءام هنم ىنئتساو ةلا ىسهفاهيفرئؤبالمارحالا || |
 || هلا مسارك ذيملامماواكأتالو لوقو مكملع تهرحهلوقو مرح يفاو ديسصلا ىلةربغىلاعت هأوةوهو 5

 نالرزاتوتيماتوالابباتماب سال مل ااهسل نم دجو هنامرح مياظعت ىلع ث> ام هناحص هنا هيلع ا

 | رشاانال داو كلاس ىفروزلا لوقو ل رشلاع جا او تاريخا مظعالوةلاقدصو ىلاعت هللا دمحو 4 1

 : سأر ىه هلا ناوالاةدابعاوبنتجاف لاق هاك ةةدابعلا قولا م ءاز كلرشملا ثالروزلا بان نم 1

 || ةدامع هلسسقنم ءائذب ل نظامو ةجاسمسلاو عيقلا ىف يدا ا شهنما وبرقتالو هكروزلا لوقاو.ذتجاوروزلا ||
 : َتالو سجرلا بنجت بوبو نم دكو أ هنت بوو نال نك ساجتللالا جر ناثوالا عدو نانوالا ا َُك

 : اودمعتي,نأت ا رقتملا ف مهتداعنال كا ذباسهصو امنا مصالا لاق م تاساصقلاب ثولتلا نم مظءااسهتداسبع : ١

 : .تاندالا نم ةوقرابرتلا ةحواقاتتازاراقستسا تايه سوا نادت ليقود اذهيتإم أمدلا طوس ظ 5

 ئىم لك لو اذني ماهمالا ن مه..فأل سحرلا نالم هاردملا نهنورمشع ىدذء هلوةدكحع هلزيستو سجرلل ناس | 71

 || راروزالاوروزلا نمروزلاو كل ذك سل امضعي نا دارا !نسلو ناثوالا ود ىذل | سرلا اوينتحاف لاه هناكف |

 هن ر ١2 ا
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 | ىهولبالا ةعاج ىأنيتأب لاقامتاواهر لراه ضان ترام فانلان اما اوارومض , عذد رعض

 1س سلس ما | ىلع هانعم ,هاض لكىلعو هلوقّنالرم وصلا

 || قيمعلاو اعاستا قرطلارب "اسف لمعت مثنيلبحلا نيب قيرطلا ييفلاو ناكرلاو لاجرلل ةفص نؤنأي أ كرما

 ا || كو أل نذاو ىنعملا (ةيناشثلاةلهسملا) قءملاو معلا ةديعبرُب لاقي قءعم دوعسم ناار ق دمعبلا
 ا نيئاه ىلعلو أبر مناف نذ اودارملانوكور و أن يتفصل ا نيتاه ىلع اوبألل نذاو ىأهاض لكى لع دالاحر
 ٍ لع زل نع هدأ ارريمج نب دمعس ىورو مهل اهب رشا ةاشملاركذيهظلاأ دب (ةثلاثلا ”هلثسملا) نيتفصلا
 1 1 ةناام عبس ىئامللو ة سح نوعس هل ارا هوطك ةولطش لكي بك ارلا حاسما نا لاقدهثا سو هنلعدنا

 ظ : |امحسلا) ةييشا اسيا مر اتانسحامو هللا لوسراب لبق مرات انس نم ةنسح

 | بسجح هنال مال! هيلع مي هاربا ىنا هناكف احاس ركع فأن ىدانملاوه هنالالاسر كوابلافامنا ( ةمدارلا

 (لدالا دلما ) لئاسم هيفف تامولعم مايا ىف هتنا م 8 اوركح يومها عفانماو دهشبل هلوقام أ هءادن

 1 مع انماوده-ثلهلوقىف مالا كلذ ةمكح 7 ماب سانلا فنذا وهلوقف 3 حاب عأ ل ىلاعت هنا

  عاةرعخ . الا عفانم ىلعاهلج مهضعبو ريما مانا فا ورحب نأ ىهو امندلا عفانم ىلع الح مهضعبف امفاوغلةخ و

 ٍ 'ةلكسملا) لوال اوهو اع.ج ني ىهالا ىلع اها مهضعبو مالا «لعرقاملا دهت نع ةرغشم او وفعلا ىف هو

 ض١ تادايعلا نماهريغىفدجولالةبوندو ةما دةدامعلا:ذهم ةصاخم عفانمدارا هلال عفان اركنامنا (ةناثلا

 هه«اركذ نعنوكمتني ال مالسالا لهأ نال ىلاعت هنا مءاركذيرحلاو حبذلا نع ئكسص (ةئلاشلا ةلكسملا)
 20 ما ركذي نأ ىلا.عت هللا ىلا هب برم امذ”ىصالا ضرغلا نا ىلعهسن”هسفواو<ذواورحت اذا
 ١ | هل امسي ل قف تحي ذاذا لتاقم لانا والاو بصنال اهتوهذيا وناكم_مناف كلذ ىف نكرماملا فلان نا و
 ْ ” اة ناموىامر ىكسنو قالص نا لاقذ”ىباكل ادازو هليقلا لبقتسستو كبلاو كَم هسوالاربك اهنناو

 لذ ه هناكسف اهل داعب اع هسفتىدغب نم ةروصدر وهم اهئام دةقارانو اهب ٍبْرَعمملا ناكو ل الا لاعتدلاسلا

 || (ةعبارلا ةلشسسملا) هتعهم قس دأكهريصقت نامأف ارتع او ىلاغت هللا ةاضرملابلط هتسهم ل ديةاشلا كل

 ١ أ ها لوقاذهو قي رمشتل مايا تادو دعملاو طا ىذرمشءتامولعملا مانالا نا ىلا اوراصص ءانزعلارثكا

 '! | هقلامهجر ةفدح باو ”ىعفاشلارادس او س امعْنب أ نءريسج نب دعس هءاورو نسمح اوةداتقو٠اطءو

 أ تاه وأ عفاشملل ماه رخآىف لا تقونا لجأ نم اها“ ىلعممصرط- سان دنع ةمواعمامتاناو هتحاو

 | نيالاوو رحلامووهواسمتمتقو اهلا مناذلا كلذكو مارطارعسشملاو 4ق :رع موك ةفورعمرمشعلا نم

 أ دسنع ةفورعم تناك اهنال لاف ل. نأ ايت ارعروبس ل اةنل ورشلا موب !ءاطع ةياور ىف سامع

 | بحاص لاسقف ماسعتالا ةمجدل اوقامأ هت اامهجرد_هثو فسو» ىنأ ل وقوخو رحل مانا ى ةواه دعب ب درعلا

 ًازعااو نأضلاورقءلاو لالا ىه و ماعتالاب تنيبفرصل اوربل ىف عيرأ تاذلك ىفةمهمةههلا فاشكلا
 اهنمنواك ًاءالاوناك ةسلهانملا لأ ّنال ب وجو سعأ هنا لاق ع نمسانلانفاهتماواكف ىلاعت هلوقامأ ٍ

 عضاوتلا لامعّدساو ءارقةلاةاواسمو رافكلا ةفلاس نم هيفاملّ ل دي نرإسملا مافءارقغلا ىلعاسعفرت
 ظ كادصايو فمنلا لك أي نان سف ىو ىدهأن مءاملعلا لاق م بوججولا ىلع سيل هنا نورثك ال لاق

 ا( قدصتيو ثاثلارخ ديو ثنثلا لك أي لاكن ممهتموريقفلا سيلا اومعط او اهنم اولكن ىلاعتهلوقل فصنلا
 1 لكأ 1ناو ءآزتحا اهعيجب معطاناف بجاو ماعطالاو ماس لكل ناهقامعر ”يهناشلا هذمف ثلثان

 | نا رقلا مد لثمن اصةنل تاناريملاو ثار افكلآو اير ةنلاك نانحا ولاام افاعوطت ناك اهفاذهدز نزع لاهعج ظ

 . ]| صأهناىف ةيشالفرقفل!سّئابلا اومعطاو هلرقامأ اهنملك ًيالف قامو ملةلاامدوةءاسالا مدو عتتلا مدو ظ
 3ك ا  لافرهظااراقن 2 امزفو راسعءالا هفعضأ ىذلاريقفلاو :دش ىأس وِ هباصا ىذللا س ءابلاو باح ا

  ههجوو ةيقن هباث نوكتف كلذكن وكمال ىذل اريقفلاو ههجو ىفو هباسشىف هسْوبروظىذلا سنابلا سم امعنبا

 دربملا لاكوريسفلانمالا ثفتلا نوفرعيال ةغللالهأ ناحاسزلا لاه مهثةتاوضةمل م هلوقامأ ىنغهجو

 ا ااا يي لاا مح
 9 ان تدع



 كو
 _ 000 دج تتلق ن1 كالا 017733179711737 32763355 51تطت1 ا قمظا فس ك بوب دن سدس دج دعس وص وموسم جس وصمم هموم هجم وسومج

 | ناوايلا مح اناا هوبكرتنانادهابتمسس عم عفاشم ندا ا! ىأامفمكانورخلاهوكاصتلاو ||

 سابعنبا نع ةمئاشلاةياورلا ىش هذه اهوركت نا ىلا عي ىهدم لجأ ىلا اهبلا تررطضا !ذا مابا ااورمثت ْ

 رئاعشلاىفىأ عذانماهيفمكل لاق ىلاعتهئالىلو أ لوقلا اذ_هو”ىيفاشلار اسما اودو .امننعهتلاىضر
 ا سورا وطقس لسرزممالسلا عطا ارض ”نألبقرت اعش ىعسنالو 0

 هيلع هللا ىلصهلنا لوسر نءرباج ىورو كابو اهبكرا لاش ىدها_مناهننا لوسراب لاف ايكرا مال هلع 1

 انهعف انم كاوا ها ىلعهنلا هجر ةفينسوبأ تحاو ارهظاو دجت تح فورسعملاب ىدهلا اوكرالاه هنالسو ]| ٠

 تاكولمملارئاس عفانك ابيلع ةراجال ادع كل اسهعف اذملاكسل ام ناكولفبوكرالاهرجؤي نأ هل 0 ا

 تربل ىلا اهلحم متىلاعت هلوقامأ انه-هاذكف اهبعافتنالا هنكميو هع هنكع ءالداولامأ نال فيعضاذهوأ|| : ٠
 ١ قدتعلا تدل اىلا اهلحم عفانملا هذهملظعاو مكتي دو مان امدىف ةزيشكر عفانمأبادهلا ىفمكلتا دلل قيتعلا | ا

 || ىعداهل# هلوقف" راهبابو ةبعكلا غلاب دههلوتكت يبلا ىلا ةيبتنماهر هل بو-و تقووا هر بوحو( أ

 ٍؤ مههاعدعي ماركا دصسملا ويري الف ىلاعت هاوق هلا دو هلكمركل ا هيدار اق ىسعاا ثيبل!امأو اهرح لد 5 0 ش

 ْ هساع لاق ركم نم ىمو ىدهىلاءامدأا ن نع ثدزتت اهنكاو دكملكلوقلا اذه عراف ةكرشلا ىلا دس 1

 ! اأن ندا جانا دهلاب صةخاا اذ_هلاغتلا لاقر كم ىنم جاف لكو دركم ةكم حاف لك مالسسلا
 اورك ذيلاكسنمانلعج ةمأ لكدلو ىلا ست ةلوقامأ هعضو هل ناف ةكم عولب لبق بطءاذا هب عوطتملا ىده , 1

 اي ريض دعي نم ىلا مالسسلا هيلع ميهاربادسوعنمةسفلاسلا ممالا نمدمألكلانعررشي فلل / ا

 هج دةبرعلا تناك امو ل ساناملا ىلعهؤاسعما تس دقت هنا مم ءااوركتنأ كلذ ىف :هلعلا لعجو نان رقلا نم 5

 1 نوقاببا ًرقو نيسلارسكباكضماسدامالاةفوكلا لهأأ رةعياوعذاكتتاوزلا ويست
 ْ مظنل اةمفيك ىئةد>اوشلا مكهلاف ىلاعتهلوقام أ عضوملا نءعرو حسم او كاسنا ا نععردصع وهو تفل ١

 ٍز اىالتخال ص اضهشالاو ةنمزالا فالتخاب ف رلاكدتلا تفلت اامغناودحاو هلالان ا (امهدحأ) ناهسشلا

 ارك ذااهلاودلخ اىا اولساولف هللا مسارعسغم كت اءذ ىلءاوركذئالف دح اولا مكهلاف (فاشلا) حلاصملا|

 | كلذلف امم ناكمل داقن ا نمو هقلاكنت عجب ىف ىلاعت هل د امثال ا دارملاو ميلا كلارساه هوشيال ثرحص ةصاخ
 || ضرالا نم تب قراص نم تذل ةةمةح ل سمول وأ لاق عئاسللا عذاوتلا تيخلاو نيا مشو د

 | ضرالا نم نءطااوه تيلناو مت اوماشاو دس ا لاقي اك تينا فراصاذا ل_رلا تش اع
 || نيدعحلا (اهنان' 2( ةداتقو سايعنبا نءنيعضا ودملانييذغلا (اهدسأ) تارابع < ف نيرعس .

 ْ نعنيلساصلاو ىلانعت هنن ارك ذىلا نينئمالا (اهعبارو) لت اهم ن صنم اهنلاثل ءام هلأ
 هلوقب لات ةلا مهذصو مث سوأ نبو رعنءاورصتني ملاواظاذاو نواظيال نيذلا مه ه (اهسماخو) دهاجم 5

 1 كاذأ مق خم اونلاو عوواشاو ىلا كت هنن ابق نءفوحملاا موملع :رواغمف م-ممولق تاو هللا ركداذانيذلا ||| ٌْ
 0 فرت لعد اس اب اره كل دو هراكسملا ىلءربصلا (ا.هدح أ )ن ارثأل حولا ْ 1

 / ريطل اف دلظا | لمق نم مهد صا امام اق بد اص اون حاو صا مهالاكهيلعربصلا بح ىذلا هنالىل اعتدنا لمق : :نمأ|
 أ ءاشال از عأو ةمدلتاب لاغتسالا(ىناثلاو) هلئاةمانولو عفدلا همز كلذ عذ د هنكم؟نا لب بجاوريغ هلع |

 لانا, ةمدخلااماوةالدلا ىبقملاو هلوتيدارملاودوةالصلا ىف سفنلاب ةمدقنا أمأهلامو هسفنناسنألا دنع

 أنما[ رقو نوذل اري د_#: ىلع بصالاب لان ال_دلا ىهقملاو نسلم !ًأرق نوقف مهانةزرامموهلوق ,ةْنم داراو هن[
 ار خاهنت مكل هتلارتاسعش نم مكلاه اناء ندمااو) ىلاعتهلوق# لالا ىلع الهلا نيعقألاو دوعسم

 ا اير كاذك لاو عئاقلاومعطاواهنم اواكذ اهبونجتيجواذاقفاوداهيلعهتنامسااورك ذاق

 مكلاهر مم كالدك مك.:مىوقتلا هلام نكد واهوام دالوانهمو1طهتنا لا ..نآ نورك ثن مكلعا كت

 ) ىلوالا ”ءلّكسسملا) و احتمال ا (نن ارش 0 ىلعهقلااوريكشت

 0 مرعلا - 311 د هم دو تال 3 دي عج نديلا 0 ْ هللالوسرن مالا الا ىضدا

 0 يل ا حقل ءارغذ 5 #0 9م سمع



 65 ؟

 | ) هدأ) ال رولا لول اور كتل ذ نوريسغملاوهفرس اذا كش نم الفأل نايف ارخخالا وهو

 هياعهلنا ىلص ”ىنلا نعروزلاةداهش(اهينانثد) مهمارتفا نم كلذ هبشاأمو مارح ا ذسهو لال اذه مهلوقذلا
 اال التو هقلاب لا ارشال اروزلا ةداه "تادعلافو هه وب سانا لبقةساوامتاف ماه لسا ميصلا ىلص هنا لسو

 اي رمشالا كاك ايرمشال كدا موتيبلتىف ةياهاشلا لهأ ل وق( اهعبارو) نايا او بذكلا ( اهتلانو و)ةي الا هذه
 0 هءدلوق ىلع ةماقئسالاهناوذدل ذرعس سفرك ذ مدع :دقذ هلز *اه مد ىلاعت هلوئامأ كإمامو هكا كوه

 هذهب اوكست لاه هن "اك صالخ الا هنا ع نءل.قام عضوملا اذه ىف نارماو ضعيلا لوق ىلع قا ىلا لسملاو
 ريسغلاف كلذاو هب هشاربسغ لا رشادبسو عال هدو هلل ةداسعلا هجو ىلع تءبنو ترمأ ىتاارومالا

 ىلاهتنيبفصالجال اًدابعلا نم همت يامبىوم نأ فاكملا ىلع بجاولا نا ىلع دي اذهو هينيكرمثم

 هللاب لرمشي نمو هلوقوهواسوم عسفةنمريسغ هسفأب , راضرفاكسلاناناس ىفامماعدي نهالر هكا نيساثم

 || اذه ناكن ا فاشكلا بحاص لاه قص“ ناكم ىف عرلا هبىو مو ريشا هفطختت» (سلا نمّرْسائاكف

 5 | لاح ةروسيهلاسروص نايل الههءارو سيلاك الها هسفن كاد أ دقذ هللاد "لرش ا نم لبق هناكنف اكمهاسشت
 ا | ضءعفهت وه ىتح عراه تفصءو ا اهلص او ىف هو ازحبا تقرغتفريساملا هتفطت اف اههسلا نمر نم
 هلأ لرشاو ناءالا ل رتىذلا وءامسلا وا_ءىف ناعالا هش دةذاق رغما ناكنا وهدسعتلا كلاهما

 ىداو ىف هحرطإ ىذلا ن اطيسشلاو ةفطتخل ار ريطااب هراكفا عزو تىّتلاءاوهالاوءاهسلا نم طقاسلاك |||
 ظ ءافلارمسكيوءاطلاوءان تا رسسكب كر ةوةسئلتل [ىواوملا نطعب ىف :تفسءاع ىوجت ىبااحبرلاب هلال ذلا :

 أ 1 نمو كلذ لاقنمد_ةنامدك ا هناصسدنا م حابرلا ىرقو هفطتخت اهلصأو نسما ةءارق ىشو امهر مسك عم

 1 لافو ميلاف كسانملا لب مهضءعبلافو ةدامع لكه-.فلخ ديم-هضءدلاةفاوغلت تاو هللارث اهم ظعد

 0 رسفاذافْئشاافرعبامم يلا مالعالارياع_ثلاىف لصالاو ةسصاخ ىدهلادا يي

 كاعانام“اماسح اناس ماسحالا ماظعاهر ادع هنا (ا.هدسأ ( ناهجو ىلع |ييظعتشاءادهلا

 ءا نق ساكلا نوهركحي, وة ةثالك ف نواه تا واك ديف اب ارش ىف ساكسملا كريو ناثالا
 را راش دةنا لشي هسنم تبلط ةيمق ىدها هنا هس آن ءامهئع هللا ىضر رع سان ءىورةءقزلاو ةيصخالاو

 .ٍ اواسه دها لي لاو كا ذنعدامنفاندب اهنغب ىرتسشيو اهعسب نا سو هملع هللا ىلههقنا لوسر لأسف
 :«2 ىف ( ىناشلا هسولاو) بهذ نمةرب هقنا ىف لهج ىلال لج امم هندية امملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وذل ميظع ىهأم اظءملاهّ ىلا اه اد هاو اهب رفد ا ىف ىلا غت هللا ةعاط نا دعب نأ ىلاعت نار اع

 | (تفدخ بواقا!ىوقت ىو :لامما نم اهطعت ناف ىأ بولا | ىوةن نم ءاماق همث عراسنتو هب لفت

 رحلات رك داعاو هب طسرا نم ىلا ءازذلا نم عجار نم دي ال هنالاه رب دَعَتبالا عملا يةةسيالو تافاضما

 تاءاطلاءادا فاد نوكيالم رجالا بتعامل ةملق نام نكلو هسفننمىوَمَتا ارهظي دق قفانملا نال
 ا لان اف صالخالا لسس ىلءتاعاطلاءادأ ىفغل ا هناف هسءلقىف ةنك5«ىوقّدلانوكت ىذلا صاخناام١

 اىلاعتهلوق « باوملاف ةغاامملا هذه تاناوملسا عبذ ىظعتىف غلا ىلاعتهللانا ىف :هكسملا ام لئاق

 ا هقل مسا اور كح ذيلاكنمانلعج ةمأ لكدو قرن»لا تيبلا ىلا الحم ىعسم لج ىلا فام اهقمكسل)
 | م-مبولق تاو هتلارك ذاذا نيذلا نيتبغ اريشبوا اوابسا هلو دس او هللا مكهلاف ماعتالا ةعبج نم م-هقز رام ىلع

 الأ ىلا عفانم هي مكل ىلا عت هلو:نالسعا .(نوقفن ,مهانقزراممو ةالصلا ىهقملاومهباصا|م ىلعنيرباصلاو
 1| ىلع كا ذل هك نموردتلا تقوىلا عف انم هيف ىذلا ىدهلا ىل عر اعشلا لمع نادالا ى وءليال ىعسم لأ ٍْ

 ا ل اوقوهلوال او مدنع ف لكشلا عطقأب .لجأىلا عخانم اهب كسلا ىف ىأ ايف مكس ل تيما اولارثثام

 ظ بوكسر وراوالاو لستار, ةرسغم خانة لوذلا ادوه ىلعو برقا هناك الو نيرمسفااروهج
 . || اهوعست نأ ىلا عاملا هذ ماوعفتنتنا مك نا (امهدأ) نالوق هيفف ىم-م لجأ ىلا هلوقامافاهروهاظا

 ' || ةداتقوءاطعو دهامحمو سابعن: !لوقاذهو ا. مياو فتن: نا مكحح لل سلف كلذ ملعف اد افاددهو ةبعن

 ' لاحهتدلاو
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 'ةداعتناكامل (ىلوالا "لدسملا) لثا_مهسقناعؤ امدالؤاهمولسهتنا لان. :زل ىلا عت هلؤقامأ رع

 ودام ىلا عنب ةيعكلاناطمحو .نئولااهمو+و ا مئامدينون وايمن انا رقلاف ىو رام ىلء ةلهاتللا|

 هما لدياكذل! أن ية مكنه ىوقتل اهلا نكلواهؤامدالواهمولهتنا لاش نا لاف رعفلا ننقل
 0 .معلأا | سف:نو د هللا ىوةوههضن ازف نم هلك اشامؤهرخخودوق نم ىدهملا عنسمنمهيلاعفتريو ىلاغت | | ٠

 || هيلع لدي بتكي ثدح ىلا كلذ لوصو دارملاف هناحسسءلانن هنأب ف صودال اال نمأ ث نا مولعمو مدلاو| ظ

 ١ (اهدحأ) رومأ ىلع دن الاءذهتادتلزتعملا تلاه (ةمئاثلاةلئسملا) بطلا ماكسلا دعصي هسملاةلوق |
 ذارما اسغاو كلذ لك نع ىغهناحس هنا( اهنانو) هرصب عفش ىذلا مسلس ا نود هلعفءرملا هب عفش ىذأانا | ظ
 ْ: .هاوق عفتناوءامدلاو موعللا ىه ىتلاءا جالا عفش لال هنا ( اهئلان'و ) هاو أ لائم ا ف دبعلا دتنأ | : 4

 |( ىوة2االورقلا طرشال هنا .(اهعبارو) .موسللاهلزتعءاوقت تناك الاوهلال دع ءاوت:نوكتنأ بسو أل ٠
 || امأون اف .نالوالااما(ٍناو1او)ه باوثال هناوالومةمهلعنوكيالثأ بج وفق مغ ةريبكلابساصو | ٠

 م-مملع ةععاباالا باةلتاذ_هدنعوةلويةمهتعاط نو تحس: نأ بج وذ صالخالا لسس ىل_ع ةعاطلا ظ 1 '
 || دقن ثنأن كنت را ىفءانلابأ رق هناف بوةسعبالاءانل اهلا وهللا لا, اورق مهاك (ةثلاثلاةلعسملا) | 00

 ٌْ كل ذكاهرذءاغنا هئادا رملا رمكسلاهرذم كلذكل اه مث للعسفلا و مسالا نيب لئامللف 1 دنمواغفالا ىلا هدو | ْ ١

 ا لام مئات هاب وهلعاشل دوانا دهام ل ءمدسع) و هلمقو رلادد_ضعلعقناع ميظعتل اوهو هللاا رركحكحا ا 1 ش :

 ||| لعفي ىذا اوه نسلاو نيتبخل ارمشب و لبق نم لاه امني سلا رمشبو ره لدتا نملدعولاهسو ىلع هدعنأ] ٠١
 عفاديهللاّنا ) ىلاعت هلوق .هملع باول اريفو سف: ىلا ام بكعربسعدق هك 3 لاعالا نم نىسسحلا 0

 1 ريدا .هرصن ىلع هتلاّناوا واظممن أ, نولئاق» نيدلل نذاروةكناوخ لك بال هتنانا اوما نيذلا نع 0

 || تمدهل ضءس مس عضعب سانل اهلا مفدالولو هتان راولوةيتأالا و-ريغب مهراند نماوبرخأ نيذلا 0 1

 |[ زيزعىوقل هقاثا هرصني نمهقلانرصنباو اريثكه لا مسا هفرت_دي دج اسمو تاواصو عد جماوص ١
 ْ ةسقاع هلل ركذملا نع ومنو فورءعملاباو هواك زلا اون أو ةالسلا اوماه 5 ضرالا ىف مهاكمنأ نيذلا| 1

 | لدقن ءانرك .ذدقو: رخ الاو ايندلا عفانم نم همقامودكسانمو يلا ىف مزلب م نيبال ىلإ عت هنالعا (دوءالا| :

 ] نيذلا نع عفاديهقن ارنا لاقف محلا نم نكمملا هعم نمودودصا١ لد زبام ناب كلذ عمنأ مهودصرافكلاناإ] ١
 : ريشك نبا 1 رقو هللا عفدال راو مو فاالاب عفانو ةبدشورةعج ولأ ّآ ارق( ىلو الا "همس ) لاسم همذو 1 اونمآ ْ ْ ١ ١

 | عفا دير قنخ فلأريغب عفدالولو فلاالابعفا دي هتتاّنامصاعو ىءاسكلاوةزوحأز قو اهيفلأريغي هرعوتأو | ٠
 امسح أ عافدلاو اعاف دنع عفادواعندك نع هوركملاهلا عفد لاقي للمخ ا لاهو مهنععفدلاىف غلاب ءانعق ا ١

 ناكناو معأو مظعأو مفنأن وكي ىت- هعفديامرك ذي لواونمانيذلانعمفاديهتلانارك ذ(ةيناثلا هلشسما) |١
 عفديهنا ىلع كل ذب هينفرو ةكتاوخ لكب عال هنئاّناءدءب لاه كلذلف نيكرماملا سأب عفا دي هنا عيل ا ىف ظ
 اذهتكعا ونمآن يذلا نعد كمر افكعفا دي هتناّنا لئاقم لاق( ةئلاثلا هل مملا) هتفصاذه نم دمكَن يمول نع |

 نمرصن هنو. ىرخ أو نوروهنملا مهل ممنا لاهو اونم1نيذلاو انلسررمهننلان اهفوقو ىذأالامكورضب ن ||
 هايف لعلا لعج هناصسدلا نس لافرو كح ناو لك بحال هتئاّنا ىلاعتلوقامأ بي رق فو هللا |
 هتمءنلر وفكللاةناما ىف ناوخ ىأروذكسصا اناودناو» و م>ّدص بدعيال هللا نا وذم نيذلا نع عفادي | ظ
 ةنامخب ىافهربغاو دمعو عاصلاباوّرق أل تاقم لاه مكتانامأ اونوذتو لوسرلاو هللااوبوذعالهلوق هريلفت 2 07
 || ةنيدملا لعل ارق (ىلوالا هلمسملا) لئاسمه شفنا وظ يبا, نولت قي نيذلا ن ذأ ىل عت ه اوقامأ اذه نممظعأ أ

 0| لهأ أرقو لاَتقلاىفمهل هتان ذأ ىأ اهب نوقا.لاو فلالا مضي ن ذأ صفح ةياوردف مصاعو ةرصلاوأ]
|- 

 ١ لا اا ]
(1 

3 

١ 

 0 نم هيف أ اهف دم هنكلو الطاقم نكي مل ناو ةريبكلا بحاصف عدارلا امو يلءلاو نع ادلاب شرامؤنلاشلا

ْ 
 مهلذق ىف و هيلع هللا ىلص هئنلا اون ذأساق مهو 31نيح ةرسهل البق ةكمر اكن ع فكسل انني زل ا عأ نيب

١ 

| 
 هلوةكيهو مهنعموةئاو: ف كورافكلا ىلع مهمالعابنينمؤمال ةراشبةي الاهذه(ةعارلا هللا ) مهاهتفارسسألا

٠ 
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 تبدو! ذافلاق هنالو ةعيسسنعةرقيلاو ةعم د نعةنددلا لاق نيح لبالانرقبلا قا لسو هملع هنا ىلص
 ا ىلا |مبرق::ىاارةااو لبالا ند! م وةلاهورةانود:افر دنا مناف لبالاصةءاذهوامودج

 ١ راو لح دتالفة املا ام هسفاهل وخد لوالاف ن ديلا مظعل كلذي ىمسامن اهنال ةرمسعلاو يلا ىفىلاعتهتنا
 دبلاو نطل أرق 00 بسأأ) ةندب ىجست الق مسلس ةريسغم !مث ال كسنااقزود د7 دق

 عفرلا وبصالان كرت رهو فقولا اظءا ىل_ءنوذلا ديد_ثنو نيتهضلاب قاصا ىلأ نب او ةرث رثعجيفف ةرمك ندهضت

 ا اعز نوم لسه ند ىلع هل لاف اذا (ةئلاثلالثسسملا) لعأهقئاو لزانمءانردقرمتلاوهلو هك

 هفاوةفتاو ةكعالا زوال هلا هجر ف سوبونأ لاهو زو هللا امهر دهثو ةفش وأ لاق كم
 ا يةلدنلاهقادحر ةفشس وأ لافؤ اش شن هذي اروع "ىل_ءهنللاهولو دك ه2 ذه اعنا اب ده

 واب لمح ةبعكلا غلا يده ناقت ىلا عت هاف ىد ول فالذي ءاشب ثمحا زكادروطس د1 نك وفروا

 هلا ارث اعش و موكله انلءج ند لاو ىلاعت هل وق هللا هجنر فسوت «وأ جحا ردىد-هااةفص نمةرمكحلا

 | هذ ناكا لكس هنامهقا هجر ةف.ذحوب أ باجأ « ىدوأا م 3 د رقاهنوكدمشي ةئديلا مسا ناكف

 ا عاف كلا هاناعج ىلاعت هلوقامأأ ن :رك امالاراس ىف :ريئاح ىشو هن رق ةبحذالا ناف مران صّتخاَدب رق

 هلوقامأ هتلارب اعش نم موكلاه انلعج لوي نأزاج للا ف ىد_منأبجوأوندبلا قاخا 1 هلاصس هنا

 ىلوالاف برغرالاكرخاهمف مكب هلرق ناك اذاو عف ام اهمقم كل هلو ىف مدةنامه مالك افريخاه فمكلا

 ظ هيف نانو اريخ هسق نان ىلا عت هت ادهش اى ىلءصرحل ا, لقاعلا قاحاامو ةرخآالافباوثلا هيداربنأ

 ُ | نأوهنورسفم ا لاقاه ر ىلع هللا س١ اوركذاىأفذ حه.ففاهيلعدتنا مسااو رك ذ اف هل وقامأ عنانمأ

 | تاما ءلاث فاوصهلرقامأ كلا ون مهااركصأ هتناوهتلا تقام ارا رفلادتء لاق

 1 عبارلا بصنتو ثال# ىلعموق:ن أوو سرفا!نوفدنمنةاوص ئرقو نها رأو ني دين فقص د
 ١ هللا هول صااوش ىأ ىفاود ٌىرقو ثالث ىل_ءموقتفا ميدي ىدا لقعت ةةدملاّنال دكستس فرط لع

 ايفاوص ديبع بورن ع ءو نركح رشا اهلءفيناك م اد اهر ف ىلع ةرعستلا ىف هتلاداو 00

 .مرابسوتلا طعابرعلالوةوخ ىفاوص مهض»؛ نءوفقولا دنع قالطالا فرح نءاضوعنيوذنااب

 دونيس املا سوفت ىوةتفني رظانالا .مركروهظاهةافصاىف ةمكحا انوكتنأ د_عيسالو

 ا ةوفاماو هس درب داما ءالع اوريركتلاروهظ ىلا برق اءارحأ امظع كلذدع اهرصتب ندقتلا

 ء.جوو طقسا دا ةمسو اذا هللا بجو نم ضرالا ىلءاهعوقو بوذا بو بون لءافاب ونج تو

 ر ددقوا ممءاواكفاهتم ءحورلا ور دنع كل ذو ضرالا ىلع تطةساذا ىنءملاو تب رغاذا ةبجو مثلا

 0 ملا اذا اعونق عمي عتق لاشي لئاسلا عذاقلارتعملاو عئاقلا اومعطأو اوتم هلك زوج امفءانعلا فالتخا

 لا ملا ىعااوءا7 ّرفلا لاف هوو مهفورهملاسيو مهلضف بلطي موقلا عمن وكي لجرلاوهدسعوب أ لاه

ه اامأ لاؤسلا كرتوهل مقامي ىضراذا ةعاسنق عنقي عنق لاقي ةسءانقلا نمل ًأنيالىذلاوه عئانقلا
 ر

 دورع لاقي ىلا رعالا نب الاف ىرهزالا لاه لاؤ سلاب ضرع اهنا لقو لاؤسري_غب ْضَرعَملاهْنا لذ

 ْ ىى خارااود عناقلانا برقالاو دسعو:أ لاه هوو هفورعم بلطت هتنتأ اذا هتيرتعاو هتورعو هتررعأوانالذ

 ١ لدياملعفمف لاح دهدالاح مهم راعل .و بلطيو سرع ىذااوهرتعملاو حاملاو لاؤسريغنم هملا عفدبامب

 7 :عنقلاةيربغال ىضارلاوهو عنقلاءاجرولأ أ ارقو ىرتعملاو نسما رقد ا دبأ هيلا عف يام عنيالدنا قا
 | عاتماماهريغو عابسبلا نمىوقأ ًاووظعأو مسجأ امنا ىء افوكلاهانرذمكلذكهلوقامأ عئاق وعنق

 ا ةيظع ةمعز لال ذو ديرئام ىلع اهغي رصت امدكعي ىتلا ةفصلاب رقيلاو لالا لعح ىلاعت هلناق هنم ع نكقلا الع

 | اوركشت ىكلدارماو نوركشت مكلعل دعب لاه ةمعنلاهذه ىلا عت نيبال لايث دلاو نيدلا ىف ىلا عندنا

 ام لك ديرب هنا ىلع اذه ل دذ اور كسج ثر نأ مهعجج نم دارأ هن اصس هنا ىلع لدي اذه ةلزتعملات هلا
 ا نم هبعأ

 | مدقتدق هيلع مالكلاو عبطي هنا مولعملان مالا كلذ دري ل ىلابعت هنا نم ةخسلا لهأ هلو اك ال ىسعو عاطأ

 9 جي د

 راع



 ىلكلا لاق (باول-) لكل ا ىلا دئاعوأ دج اس ان صدت اريثك هنأ سس يفرك ديون( سان اؤسلا) ا ظ
 اهلافغن رشتدحاس ان صدخم هنا برقالاو ارب كمضأوملاءذه فرك ذي ىلاهتدق نال لكلا ىلا دئاع تاو َ )|

 هتواد و هلقاذبالو ىف لان كهل .دةرصف هقاةرصن نم دارم!ااو يصنالةقيتلسا ىلمذيالةربج ا ا ش

 اورع ملف أد. ثمرصقو ل طعمركب و اهشورع ىلع هيو اج ىب مذ هملاط ىف هواه أكله هن كك ْ 1

 مو ٠

 ْ تاوا_همااامأو هميثنلا ليدس ىلع دجاسملا ىلع مسالا اذه ىلطاف علا امو عماوصا نو ذي دق نامل 1

 مدهت فيكت اول ملا (عارلالاؤسلا) دجاملاتي ردو تاولصلا تدامةنالعفدلا ل الو ها ىنعلاف
 اهلاسبا ةالصلا مدهبدار ١ (اهدحأ) هوجو نم( باوذا) نيلسملا ةالص ىلع هلوتأت نم ليوأ: ىلءاسوصخ

 دا ارا لد (اهنانو د١ رك.شلا نو درفكلابهلباق ا ذانالفناسح !نالذ مده مهاوقك .اهلعفي ن 7 كلالهاو :

 اهف باغالان اك (اهئلاثد) اولها ىأدي رقلا لكساو هلوةكمم ده مد ىذلا هنال تاولصلا ناكم
 دظتيالخرلا نكن اواسنرو انس دلت م-هاوقكه سبلا مدون  عصإالام مضزاج مدوينأ خب هدامرك ذ ا

 دجال ىل_عرك ذلا ىف عيبلاو عماوصلامدق)  (سداسلالاوسلا) اريثك اهبف ل_صهللا ركذ نانا
 لو نالو هقا ن ذاب تاريخنا قداس مهنمو هلوق ىف امرك ذا !ىفاهرخ أ ىل .ةودوجولا ف مدقأامنال(باوطا) | 1
 مهرتكا وناكم رجال مالارب_2 هتمأو لسرلاريخ مسو و هيلع هللا لص هللا ل اوسر ناك الفل مءلارخا .اركسفلا || 1
 مه ضعد لاق هرمصت نم هللا ّنرمصتماو ىلا عت هلوقام أن وةباسسل نورخ الا نحن مالسلا هيلع كذا |

 اولاهامناو هش درت اس مودي نم دارحلا لب نورخآ لاهو ىلاعت هللا نيدلةرمصن لوبقلايداهلسا قلن هريصام نمأ]

 ىلع هن ودب نأ درعا ىلاعت هنئارع هنو هلاس هده نارصنا اب دءو هرم ندهن رصنم

 فراسعملا ىل_ءةئاعالا نو كي وتانبااوةلدالا حا ضيان انما نوكي ورفاظا او*ن روكي تس هئادعأ |
 ىلا ةرمصنلا هذ - »ىلع ىو هنا ىلاسعت نيبترصنلا مسه دعو ثرح نمداهلسا ىف بيغرت فو تاعاطلاو

 هديربامم عنعالو ماضيالىذلاو هرب زعلا نالزيزع هلو ىنعموهو عتملاهيلعزو جال هناو نيمو ايه دعو ١

 مهانكحمزانيذلا لاغف ىلوآلا ذ هب , الاف لامَقلا ف مهل ن ذأ نيذلا فصو ىلا .هثو هلاك منامن

 دوق نم ودلال ردابتلا نال للا لع لوةلاذافنو ةئطاسلا نكملا اذه نمدارلاونضرالا فا
 : لط_ذئنسحو كلذكدابعلا لك ناكل ةر دل ا ل_ضأ ىلع ءانلجولانالواذهالا سيل ضرالا فمهانكم |

 هذه. ى أل عفلا ىلعارداق ناكمرم لكس يل هنالءازللا ضرعمىفهملع ةروك ذملا ةعبرال ارومالا بتر ا
 وهو مدت نا هفص م هانكحمنان الا ةوقنال نورت اهلاره اذ دارملا لوقنقاذه تنثاذاءاشالا | 3
 : فصو ىلا عت هن 1نا هَ لا ليست ىران ماو ع ايياسالاو مهرادنم اوجرخ أ نيذلا لوق ||

 ءاشاوةالملاةماها ىهو ةعبرألارومالاباوأ مناف ةنطلسلا مهاطعأو ضرالا نم مهتكم نا هناننيرجاهملا | :

 ضرالا نم ةعغنرالا مثالا نكم ىلا عت هللا نا تدث دق نكسسجا ركذملا نع ىيهنلاو فو رعملاب رمال وذاك: را
 نيهانو فورعم لكب نيمآ اوناك اذاو ةغبرالارومالا هذ هب نيت [مهنوكبج وذ اهيلع ةئااسلا مهاطعأو |
 لج ز والو ةءدرالا ةماما ىلع ةنالاهذه تا ددجولا اذ_ه نقلا ىلعاونوكي نأ بجو 0
 .ىذلا نا ىل_عةلالدرومالا ةباعهتتوهلوق فو: مها ىل_عةلاددي ال ناله ذجو مالسل ا هيلع ىلع ىلعن الا

 ىذلاوه هناصس هاف ةبقاعل ان ىلابعت هق اىلا عجرتر ومالا نا مذلابحال نئاك مهكلمو موتنطلس نم» رود مدقت
 داعو 0و واوا تذكرت ودك. تاوز د ا ا ْ

 بدلفا !ىئمعت نكلو رانصرالاىمءتالا_مافامن وعمس)ناذ ا اوأا هي نولقعي بولق مهان وكتف ضزالا ىف |

 : اههتلئاقمىف نذاو قحريغب مهرابد نم نينءواارافكلا جارخامّدق ةناهف نيب ال ىلاعت هنالعا (رو دبصلا ف ىلا

 ىلذ لؤسرال ةءلستلا ىرح ىرح امعمف درارو مالا +_.قاعهنن نا ند ود ةرمصنلا ني-+ءْوأ او لوسرال نغذو

 ا دقق لوب ذكي ناو لا ةةهرغو بيذكتلانينمؤملاةيذأو هتيذأن هيلع ا ةاعبجا



 كدلك

 ا أ ءان ارسكب نولت اقيو فاالا بصب نذأ ىءاسكلاو ةزجورثكَن ب اًأرق وءانلا بصاب نولتاقب مصاعو ةلدملا
 أ ردقتلافءانلا فب أرق نمو لب ةنسملا ىف نيكرمشملا لاتق ىلع نوصر ع نيذلل نتا ن ذأ ىعيجاجزلاو ارغلا لاف

 || لاّتشلا فنولئاقينيذالن ذر دقتلا ونوذحمتناالا ف (ةئاشلاةلثسملا) لاّدَعلا ف نولئاغي نيذلل نذأ

 | مهتوكيي لاتقل فاونذأ م-منادارالافاولط مهنا, هلوقامأ هءلءنولتاقي ةلالدإ هم نوذألا فذ
 |نولأبا وناكواديدش ىذأم_منوذؤب ةكموك رشم ناك ل- و هيلع هللا ىلص هنن ل وسر باص أ ,ه و نيمولطم
 اًدةيرموأ / ىنافاوربص امها لو ةفهما!نولظة:ح ومو بورضم نيب نم سو هملع هللا ىلص هللا لوسر

 |ةيكنيعبسو فم: ىف هنع ىسممامد_عبلاتةلان اف نذأ ةيآّل وأ ىهوةناالا هذه ىلاعتهتا لزن أ فرجا ىح
 0 رصأ ىلءهقنانا وهلوقاسأ مهتلتاقم ىف نذأف ةكموكرمبثم مهضرتءاف ني رج اهماوج رج موقىف تازن ل قو
 | ةردقلا كل ذب عال كتاز اجت ىلعر داع انأف ىتعطأ نا هريغلءرملا وقد امهر: ىلاعت هنم دعو كلْذفرب دما

 الأغا / منا نيباملىلاهت هلا لع افّوح ريغتمهرادذ نماوح رخ أ نب ذإ ا ىلا ءن هل اوقامأ كد لعف مدنا ديرب لب

 | انراولوقينأالا قسريغي مهرابدن ماوس رخأ نيذلا هلوةبلظلا كا ذنيبفاواظ مهنا لجال لالا ىف اونذأ

 مهوج رخأ منا (ىناثلاو) مهران دزرط مو جر مهنا (امهدح أ )نبهجولانيذ هي مهل مهالع نىلاهةنيمفمتنا

 مهاوق قريغ نم ىنتسسا فيك بق ناف لاغلا ىف ميظعنيهبولا نم دحاو لكؤ هلت اند اولافت مسونا ببسي
 ب وكب نأ عش ىذلا دمح وتلا وسي جو ءريغباوسرخأ ممن مالكا ارب دةتاناق قلع ا نموهوهتناانر
 هناصسن مث هللابانمآن أ الا انمن وهقنت له هلثمو ريمستلا وجا رخالا بح ومال نيكةلأورا رقال |تح وم

 عفان ارق ىمالا اذ_ميمنيد طفح نأ هلالج لج هنداعّن ا تمهل ضءن مهضعب ساننلا هنا عفدالولو هلوقإ
 ىذلاعافدلا اذهبدازملاام (لوالالاؤسلا)تالاؤسانههو ديدشتلا,نوقانلا ار قو فمهذقلان تمدهل

 || لرمشلا لهأ هللا عاف دالولو ىلا ءت لاه هن اكفر فكل ةده اع هني د لهال هنذ اوه( باور ) هس ىلا هز انضأ
 ا اردالا لهأ ىلع كرشلا لحأىل اوةسال مهجادععأ ىلءم حرصا و مهد اهل ىف مهانذأب ث مح نم نينمْؤملا
 0 دل لهأ غ رسل نيدلاءادعأ لاقي أ ناب ءالؤه نع عفد هنكتلو ةدابعلا عضاوم نم هنونعام اولطعو

 5 ذو مالسالا لهًريغا تناكن او تاولصا او عسل او عم اوصل ارك ذ عملا اذهلؤ اها ثوبا ١٠و ةدابعلل

 نءنيدعاا!نءنيدهامجلابو نيشم ملا نعني دنلانهللا عقدي ىلكل الاف (اهدحأ) رخأ اهودسو نورسفملا

 ذاابو* ىبسملا نع ن سحاب هلق ا عفدي لاق امنع هلل |! ىذر سامع نبانع ازوطاونأ ىور (اهينانوداهملا

 ان ءرع نبا نعو بحال ىذا | نع مح ىذلابو ق 3_صترال ىذلا نعو تصد ىذلابو ىل_هدال ىذا نع ىلهد

 أهي ال اهذهالت مث هناريج نمو هيي لهأ نم نعماسصلا للاب عقدي هللاّنا لسو «لعهتن | ىل_ص ىلإ

 اهعبارو) ةّمدلا لهأ نعدلد ايو مالسال ا نيدب عف دي امهنعهلفا ىضر س ايعنب | نعل الا لاه (اهئلاند)

 : اومنيب هللا عجاذامل (ىلاشلا لاو -!!) صاصقلا, سوفنل انعو دو مشلاب قولا نع عف دي دهام لاف

 . || هوجو ىلءاوفلتخ ا هذع تاس ام لجال (باوملا) نياسملا :دابععضاومنيبو ىراصنل اودووملا تاداسع
 8 |(اهناثد) اهنعتارابعلا تفلتخا ناو نينمو ا عضاوم عمأ عض اوملاهذوم دارملا ن سلا لاق (اهدحأ)

 1 | عفدلا كاذال واف هيف ىل ب ىذلا ناكملا ىبن لك عرش ىف مدهل ضعي مهضعب سانلا هنا عفدالولو جاجزلا لوق
 3 ادمانس نمزفو عماوصلا ىىسدع نمزىفو هعرش ىفا مف نولصدا واكىتا ١ سة كلا ىءوم نمزىف مده

 (اهثلاثثو) حسنلا ليقو فير كتل لق ىلا ىلعاوناكن يح مهنع عف داس! اذه ىلعف دج اسملا لسو هيلع هللا ىلص
 ىلاعت هللارك ذاهف ىردع لاح لك ىلع اهخال لو هلع هللا ىلص لوسرلا مايأ ىف عماوصا اهذه تمدهلدارملا لو

 اورك ذ(باوحلا) داس او تاواصلاو عسلاو عماوصلا ام( تااثلا لاؤسلا)ناثوالا ةدامعلزنو ثسلف

 ىلأ نءنيإسملل دج اسملاو نيئياصال تاولصلاو دو ملل عيسلاو ىراصتلل عما وصا|(اهدح أ )اهوجو اهيز
 ىلا ىهواضي أ مهل عسبلاو ىرادعلا ىناه ون ىلا ىهو ىراصتال عماوصلا (!هينانأو) هنعهللا ىضر ةبلاسعلا|

 عسلاو نيدباصلل عماوسلا (اهئلاثو) طولص ةيئاريعلاب ىهو حالا لاف دوما تاولسلاو دلملا فنا هنوني

 | نالف عماوسلا ام نخل نع دج املاء امم أ _هرمم ابابا (اهعبارو) :داّدق نعدووبال تاواصلاو ىز اهلل

 ناسملا
 اه هل

 سس م

 رس سس بس ل ا
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 هلطعأ نم هلطعم نددبالا ارق (ىلوالا هلم_بملا) لاسم همفق ددشم هرممتو هز طعم هر ودل وقامأةيواخن الا ا

 اهنم قة ال تكرت ىأ تاطعامنا الا اهنم اقبالا نكعوءاملا اهمفةسهاع اهلا ةهلطعملا عمو هلطعم ىضءع |
 هنا (ىاثلاو )دمشلا ميسي ةليردملان صحا نال صصخملاهلا (امهدحأ) نالوقد__ ثلا قواهله؟كالهل |
 مهرفك ل جال تلعجاهب مهطابتغاو اهل مهءانب فاكت ع مدي رقلا نا نيب ىلاعت هنا ىنعملاو لوطملاعوفرملا

 ىذلارصقل او دراوالو براشالبهلطعمتراص مهمرش تراصواهوفاكىارثبلا كاذكو فضولا اذهب

 ىلع ةلالد همفورب دو ريتعا نمل ةربع ىلا هت كلذ لعجو نك اساالب املا اره اظراص هولّوطو صا انهو مكتسأ
 لخدأ تناك كلذكت ناك اذا اهنا موا_عمو اههشورع عمتي واخ ىهوربدقتلانالنلوأععىل_عربست:نأ | |

 ىور (ةئاشلا هلْمسملا)باوصاايلعأ هاو نيصصم م_ملعنو رمل مكتاو ىلاعت هلوةكوشورايتعالا ىف || |
 نم ىلا هت هللا مهاحتو هب نمآن مرفت فالأ ةعب رأ عم حلاص اهيلع لزنرئبلا هذه نا هنع هللا ىشر ةريرهونأ 0

 اروضاح اهعمارثملا دنعةدلب ثو تاما هرمض- نيحا اص نال كل دي تءمسامناو تومرعض# مهو باذعلا ْ :

 اوديعواورقك مانامزاهبا وماهأ و بيزات ريزو اواهدسو سالو نب رساحاهيلعاو سمو للاسم م وقاهاشا| |.

 مهرب لطعو ىلاعت هلا مهكجاه أف قوسا | ىف هوا ةف ناوؤص نب "ل ظذح مهبلا ىلاعت هنا لسر ا واهس |

 اهل لاةيةذلسماشلاب ملاصربق ترز ىلال ب عاذهو ىراصنالا مساقااونأمامالا لاف مهروسق برخو || |
 انهي ن ولة ءب بولق مها نوكسص: ف ضرالا ىف اوريس ب )ف ىلاعت ةلوفامأ توءرمضح هنال اتي فكفكع | 0
 رامسعءالا ىف ميظعاظح اهدي وراانال راشعالا ٌكلذهب لماكشي امرك ذ هنمدوصقا افا نوععدد ناذ وأ ش ا

 مه-و نياع نم نال باقلا ربدتتالا ناسمالان اذنه لمكيأل نكس و لخد..هيفرايخالاعامسا كلذكو ||| ١

 ىمهتنكاو راصبالا ىمعتالا_مماف لاه ذهلف عفتنال عمساعف رك_فتولو هيلا عفش لربتعيملو ريدتي لن ١
 اوعفدن ثم مم ولقىف ىمعلا نكلاهبنورب مهماف مهراسصب ىف ىعال لاق هن" كرو دصلا ىف ىتلابولةل ا
 رغسلا, الا ىل_علديله ضرالاىفاوري_ولفأهوق (لوالا لاؤسلا) تالاؤسانههوهورصبأ اب ||

 اودهاشي و مهرفكبهتئام_هكلهأ نم عراصماوريلرةسلا ىلع مهئفاورفاساممهن الحي (باوحلا) || |
 اور لواورفاسد من اك اواءذ اوربتعي ل نكاو كاذاوأر واو رفا سدقاوت وكنا نأ لمح واوريتعبف مه رانك ْ

 ناثلاو ةصقلا اريعض ريمضلا اذه(با وطاد) راصبالا ىمعتالامأق هل رققروذلا ىعمام ( ىناشثلا لاؤسلا ( ا ظ

 لاؤوسأا) رابستال اةريسفت امم اريض نوكي نأز وي و هناف دوءسمن.اةءارققوارك ذم 1

 فراعملان!(باولالردصلاىفالا نوكيآل باغلا نا لعب دس لكن ا عمرو دصلا| ردى :دئاف ىأ(ثلاثلا ْ 1
 ءاضملا سل ل وقناكن اس ة دايز ىلا يدحا فرااعتملا فال ىلع بلقلل هناايثا دير الف ةقدملا هناكم ىمعلا نأ 8

 ل نال تسث:و ناسا هدمعداان رب رقت كس نيب ىذلا كِل اوقف كك نيب ىذلا كناسسال هنكللو فيسسالا

 ىلم هدمسعت كلو اوهسكناسسلل هتيئأو فمسساانعءاضملا تمفنام تاقذن ”اكوريغالوه وهءاشملا
 ىلامتهةرةكح ريدا ورطاألا نع ةناك ل_هىدق باقل اناوهو رخآ هو هسفىد_:ءونشدلا

 ردصلاوه كل ل نا نيب ىلاههتهتئاف غامدلاوهر كغتلا ل نا موةدنعو بلق هل ناك نا ىركذ| كلذ ىف نا
 نال من (باوملا)بلةلاوهلءلا لحم ن | ىلعو لءلاوغ لمعلا نا ىلعتياالا لدن له (عئارلا لاؤسلا)
 بجوفلقعتاا اذهاةل 1بلقاانا ىلعةلالدلاك اه. نولةءيهلوقو ملعلا ام نولةءب بولق هلوق نمدوصقملا
 ىلا عت هلوق ىمعالا هيثياريصم هنوكحول لهاا نال ىم_ءلاب لها ىجسي و ىلةعتالال< باقلا لعب ١

 ةب رق نم ني "اكو نو دعنا ةنس فلاككب ردنءامو ناو ءدعو هنا فانلو باذعلا,كنؤاعتسسي و )
 كال ىلاعت هنالعا (نيبمرب ظوكلات أ امتاسانلاانهيأ ان لقريصملا"ىلاو أبت دخأ مت ةملاظ ىهو اها تبلمأ

 كلذ فو باذعلا,ئنواههتسي و لان باذعلا لاصتساءنؤز سب مها بيذكتلا نم هيلع مهام مظف نم
 لديؤتالل ا اني:ًاتاموأ مهلوقنالو مهرفكىءاوّرّمسا نا باذعلاب مهف وذ ناك م السلا هنلع هنا ىلع ةفالد ٠

 هلاهعتسافادلا نو دةرخ الا ىف ناك اذا باذءلاب دعولا ناله دعو هننا فا ناو ىلا عت اسف كلذ ىلع 1ْ
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 ْ 7 ا
 1 09و 0 1 0س سدس مصمم مسج هيوعح سحعس مح وجس حطت فاس همس سس جا... تمهفجسسي#
 / ظ ىسموم موق لة, لو ىمءومبذكو لاه لو ل .ةناف مهنم ةعمس هلفارت ذو م_هءاسنأ مهالارئاس مهلبق تءذك
 ا هموقريغ هيذك امتاو لم اريساواب هموق هيذك ام مال | هيلع ى ومنا (لوتالا)نيهسو نم (باوملاف)

 ! ! هنانآ حوضو عماضبأ ىسوم بذكو مهاوسر موق لكبي ذكرت ذامدعب لبق هناك (ىناشنلا) ط.قلا مهو

 ٌْ ْ اكادنع وامل ات ةولاىلا م_ملهمأ ىءدني رذاكسلل تءامأف ىلاعث هل وقام" رغب كطافهنازهعمم افعو

 ' ! ناك سدأ اباذعلاب مماع ىراكتا ناكفدكفىأ ر رقن ماهفمس اركسحن ناك ف كذا ومعان مهت دخأمم

 0 | عج ءاسنالا تاطمعأ تا اءارخ ةرامعلابوانوم ةامملابونهلقةرثكلابو ةمقن ةمعنلا مهل دبأ لأ اعطقاعقاو
 ّ هلافم-لعربسلا دحاي كةداع نوكأ ىنبذيذضرالا ىف مهل نيكفلاو ,هئادعأ ىلع ذ ا نم مهت ددوام

 د ةملستلا لص كلذ نو دينا لعاو باقلا ىلعللل تشن ناو ميلستل اوءاضرلا نم دب الذ :لصملل لهاا ىلاعت

 ]| هديزي امم هج نماغمل ا لصي تقو لك ىف هنكل هتازنم عم كلا ذب ف دكق مال لا هياء لوسرلا لاح نو د هلاح نمل
 1 تادعن نم سفح «ىأب ونبذ كحملاءالؤهزك د مد_ةئدقو لاح دءد الاس هريصب نأب هنداع هللا ىرح ا فامت

 | الفان لك ضو بو ذي لطي هئاص سنا ىلع لذا الاهذهناوهو ت عانههوار كله لاستتسالا

 مهثادعأ لتق نم و ا رس ا ناس يع ددوتواو دوام ير

 7 طورمشم باذعلا كلذنا ةَمالا هذه نع لاصئتسالا ب اذعرخ أت ىف بدسلا نسما لاه مه بو
 أ يتعيالدقانا (ىناثلاو) هيدعبلل هغل منءو هب دع هغاب نم هرغكلان هدد هللا دنع نا (امهدحأ)

 هللال_ءورغكلان 31 !كاذاوغلم نأوهوناطرمش نأا له-اذاامأق ع نءزبالمهنما دحأ ناله. ىتحاموق

 باذعت م_-ميدعف مك ءاعدهلل ابر .ةمهأ ىلسع نوعديفءاببن الا ىه 2 دش نموبالمهتمادحأ نا

 || نمؤي ناهنا حونل ةلوقو مولا ةباجا نمىأ ل_سرلاسأنتسا اذا ىتسهلوق نمدارملاوهو لاصئتسالا
 اني ناذعلا ىأان أ ءاحانإف هلوقل نينموملا غي هناف ىلاعت هللا م_مبعاذاو نمآدق نمالا كموق نم
 3 اراقكلاب هلزيام فصول فدك 5ناف ةداعالا ىف :دئافالذ مد3:د5 لكلا هذه ىف مالكلا| نا لعاو ا دوه

  خراص كل بح أ الدقم نع لا عداصو هريغااع دار نأك اذا انلق ريكت هنأب لدقملا باذعلام كالهل نم

 ا ا نمدارملا مهضعب لاه ( ىوالاةل*ل1)  لئاس هيففا عاكله ا ةيرق هربق لم ني "اكن هلوقامأ اركض:

 0 | ىلا هتهن ”اكفوجزلا ف دكو أ هنال وأ لالا وةيرق برو ءانعماضبأ لبق دريثكتلا هجو ىلع مكن ني اكن ةوق

 دامت ديل ناوال امم كلذانا ىل_ءلداميهعشأم_هكالها لع هناو نيب دكسملا نمم وق لاح نيب اا

 !بوةءدز درعوأ ارقد نونلاراهاكلهأ ةن .دملاو ةفوكسحلا لد ًاوريتك ب أر (ةيسافلا :هلتسأا)

 إ ا نسما مدت دخأ *نبرفاكلل تلمأف ىلوالاةآ الا ىف لوقا دسع ىلأر اش اوهو اتكلهأ

 || ةيرقلا سفن العا دارملا نوكب نأ لقي ءءايرك ذام ىلع الى هو هودي ل دو له ىأ اهاكله»أ هلرق

 لس ةمدوتمري_هتقتي رقل كل عنأ غلب اذا لزانلا باذعل نال ايف نمالاله ااهكالها تق ل ديف
 ّ .(ليتالا لاؤسلا)نالا وس همعق اهم ورع ىلع هواخ ىهو هلوقام ب رقأ لوتالا ناكناواهبف نم لاله اهكآف ب

 | شرعوهن ة"لظو أ ةمخو تدل فقس نم كلاغأ ع ذم لك فا كسا ١ بح اص لاف ةاظفللا هذ ىنعمام
 اىوايللا ان ةرمسست نا هلأ نم ةلخاذا لزنملاى 5 اناو طةساذا مصلا ىو نم طقاسسلا ىو اامللاو

 ظ أتاها هناطح تمد خضرالا ىل عام لات اان ديا فال نما ناك طقاسلا
 . | نكي ولاهم ءالسو اه.شورعءانقيعمسانلا نع ةءلاخا_من ا ىندملا ناك ىلا هناي ءانرمسف ناو فوةسلا قوف
 ' صرالا ىلع تاعتسفوةسلانا ىي_ءعاهشورع ىل-عىل مو هيواخ ىف لق هن اري دهب ارخنوك نأ

 'ةهلاد هي الافتيل_هبابو ةظقاسلافوةسلا ىلعةف ةرمثم ىهف ةماف ناطدخلا تمقبو ناطمح ارا ارقى تراسف
 ا فتنال هد نع بازغالا نم نيتلولا نيتاه لحمام (فلاثلالاؤساا) راسع الل الحم تءةباس !ىلع

 ىللءةفوطعءاسج الاهل لال ايلا و)لالا ىلعبصنا! لم ىف (ىلوالا)باو+لااهسشورع ىلعةيواخ

 أ ىهو ةملاطن تناكىهو اهاكبلهأ هي رق نم نيئاكف ىنعملا ل مولأ لاقت ل هل سم ها للعفتلا اذ هراهالهأ
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 هالأ' ٠

 ناك امفلسو هيلع هتنا لص لوسراا ةملاغم اول مهنا هداه نوكي نأ بحد كلذ ىلء دم الا لو أن نموئشلا
 لوسرلا ىلا عدرتهق.ةللاىفةبلاغا انا ثلاثا و فاشثا!نء(باوللاو)رشنل اورد ا سه أن مهلوقي

 ث.حنممممشو اب نومو دي ممنادارا اف يخخا بابصصأ كْئاو اىلاعت هلوقامأ ىلاسعت هتف اىلاال ةّمالاو
 اناثني رفاكلا ارذناوال اوني ئمْوملا م هن الاهذه ىف مال_با ةيلعهلا ىل_ةناف بحاسملاب ماودلا

 اهي ايو نيكرمشملا ىلا قوم مالكلا انلق ريذنو ريشي مكلان امنا سان اهي اي لق لاشي نأ س اقل ناك ظ
 نينمؤملاركصذ قاأامناو لاهعتسالاءاوةصوو ضرالا ىف اوري سب ملفأ مهيف لمق نيذلا مهو مهل ءادن سانلا ظ

 قل ىءداالا"ىنالو لوسر نمل .ةنمانلسرأامو) ىلاغت هلوق مهماذياو مهظمغل داب زنيبلا ف مهباونو ||
 ناطدشلا قل.ام لعل يكس مياعهتاو هتانآ هللا هكحي من اطسنلا قلي ام هللا حسمف ه2 نمأ ف ناطبشلا 17

 قطا هنأملعلا اونوانيذلا مغملو دمعي قاَقُش ب نيملاظلا ناو مم ولق ةدساسقلاو لص سه مم ولق ىفنيذلالةنتنف | ١

 اورفكن يذلا لازيالو يعد ص طارمص ىلا اونم1نيذلا ىداها هللا ناو ممم ولق هل تكف هناوم مو فك دنع 1
 اونمنيذلاف ممن مكح هلتذشمو كلا ا يةءمون باذعمباروأ ةتغب ةءاسلا مسوين تس هنمدي م ل
 ىلاتهلوتامأ (نيهمباذع ىهاكئاوافانتاب اءاوبذكو اور فك نيذلاو ميعنلا تانج ىف تالا اواعوأ]|
 (ىلوالاةلثلا) لئا.ههمفف هتينمأ ىف ناطمشلا ىاأ ىنتاذاالا ىنالو لور نم كلب ةنءانلسرأ امو |
 , ونااىف ىأرو أ مهلأ هنكلو ل_سرب )ىذا اوه ىنل او لس راو ث دس ىذااو» لوسرلا لاق نمسانل انما

 تااهوءاّرقلاو ىلكل!لوقودوالوسر نوكي ىن لك سدلو ”ىنل ودر كح نا لاه نمسا !نموأأا |
 (اهدحأ) هوجونلزالا لوةلاداسف ىل_ءاو اومن قرفالو لوسر ىنلكو ىنلوسر لكةلرتعملا ١

 |(اهيناثو) ”يتنمةي رقى انلسرأ امو ىلا-ت لوق اذكو السم نوكي دق ”ىبنلا نا ىلع ةلا داما في الا هذه
 لوالا لولا ىلعو نيرعالان يب ةافانمال هنا لعل دف لوس راابةّرمو ىبالانةّرما دجم بطاخ ىلاعت هللا نأ ٠
 نماما ىلا ظفاقاقدشا نا (اهعبارو) نيسنلا مت هنا ىلع صن ىلاسعت هن !(اهثااثو) ةهلصاسةافاثملا |
 (ىناشلا لوةلاامأ) ةلاسرلا لو,ةبالا نال_ هال نامنءملاو عفترا اذا ًانمسهل اوق نموأ ركاوهوأبتاا ْ ا

 بحول كلذو لوسرلا ىلع ”ىبنلا فطع هلال بلع لا دةب الا هده لإ هلط_ اله وج ولا كل: نماسش نال معافا |
 لدي كلّدو نيلوالا ف<ىن نمانلسر أ كورخآ عضو م ىف لاقو صاخلا ىل_ءماعلا ف طعبان نموطوةرياغملا | ١١
 || لاقت نولسرملا مكملسو هيلع هللا ىل_د هنا لوسرا ل مقوأناوق ىلعل دي وهوالس مم هللا لع ا دن ناكهنا ىلع | |
 لوةئفاذهتثاذا ريقغل املا ال أنو رشعو ةعبرأ وفلأةنام لامفءاسنالا كو لسةف رشع الدو ةئامثلث | 7

 || لزنملاٍت احلا ةزدعملا ىلا عوس نمءاسنالا نم لوسرلا نا (اهدحأ) ار ,وءأ ىنلاو لوسرلا نيب ق فلا قاوركذ | |
 ناكنم نا (ىناشلاو) هلدق نم باك ىلاوعدي نأ سهأامناو ٍباَكَه لع لزني نم لوسرلاربغ ىئلاو سلع | |

 رهن لاصفتاءذهلاءمصتسم نكي لنمو لوسرلاو هذ هلق نم عرش حسذو بالا بحاصو ةزدتللا بحاص

 نالسودو ادو نوراهو سئوبو بوبأو بو.ةءب و قاصا اولع وجال ن أمومزلي ءالؤعو لورلاي-غىناا
 لوسرلاو هذ قالا ةوعدب هو ارهاط كالا ١هءاج ند نا (تااشلاو) حان بادب اواحام منال ال_فز ظ

 ىذلا يم ااوهف هال وسر هنابلسرلا نمد هرب أو أ الوسر هنوك مولا ىف ىأر لب كلذك نكي ل نمو ١ 1 ١

 لوسرلا نادي الاهذه لوزن بس نورسفملارك ذ (ةنئاشاالل ملا) ىلوالاوهاذ_هوالورنوكيالا]] |
 هسفنىف ىق هب مهءاجاسع مهم دعابمنم ىأرام هملع قو هنعهموق ضا رعائأرامل لسو هيلع هنا ىل_
 سد رهن دي نم دان ىف مول ت اذ سلف مملا.ءا ىلع هدرا كلذو ةموق نيو هيب براشي ام هللا نم مهين
 اذامهنلاو ةرو .ىلاسعت هلل الزن أف كلذ ىنتو هنعاور غن ئث هللا نم هسرتايال نأ دموي بح أوهلد أريدك
 ىرخالا ةثلاشلا ةانمو ىزعلاوتاللا مرفأ هلوق غلب ىت-لسو هيلع هللا ىلم هللا لوسراه أر قف ىوه
 ىذءهؤاوحرذ كلذ رد رقت عمسا اف ىيعرت ةعافشل ابن. ىلسعلا قدارغل ا كلت هناسسا ىلع ناطي_كاىقاأ

 عسرجدص#و م وعسل واسم دس و دوست اهاكةروسلا ًارَدف هنءارقىف سو هيلع لها لسد هلقا لور ْ
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 | || فيي يزدءامو ناو لاشفت رع الا ب اذ يتمم را ال لقاعلان نيب مث فالاكن وكي

 | اوفرعولمما هناصسنيبفاتدشو مال الا ةرثكف بذعو قب ؛ و ةنسفل اك هن دو باذعلا نم مهلا

 || (ىناثلا هجولا)ةوجولا لو أ وهو ل«ىبأ لوق اذهو هوامعتسا 1 فصول اذهب هناو ربا الاس ادع لاخ

 أل تّرماذا ةريصتنل ا مايالا نا كل ذو م ةتاسم بي رق ىلا هانعم عسريو ة.ساحملاىفةرخآ الامانأ لوطدار ١١ نا

 | || لوطن وكن ىذلا باذعل نا دش! ىفتّرما ذا "هل طتسملا مادالان وكف كف "هل. طّدسم تناك دشااىف
 أ ةيسنلاب ةئسفا ا ودحاولامويلا نا (ثلاغث اهجولاو) هلعهتسي نأ لقاعلل شن 7 الّدلا ل هيلا اهءانأ

 ا فا لاهمااضيأ او دعبت سالف مون لاهما اودعيتسملا ذافْئ : هزمعبال ىذلارداقلا هئالءاوسلا ىلع بلا

 ا : ءمهرارجسا عموهك الهاترخأةبرق 97 ءمودار اه ةملاط ىو اهل تيلمأ ةيرقن من '"اكودلوةامأ ةنس

 ا ||| ىلااوراصا ذارخدم م ماذعف كاذ عمد مهيباذعلا تل انآ نأب :ممذخأ مريتاتلا كاذياورتغاف مهل

 | نيتاكو انهه لاعتو ةمل انهو اهاككده أ ةيرق نم ني“ اكف لمقاسعف لاه لذ لق نافريصملا ”ىلاو هلو تري سةةوهو
 |.ذ_هامأو ركن ناك ف.ك.ذ هلوق ن 3 الدب ت عقو ىلوالا اناقو اولابذهوءافا ان ىلوال اهل تملمأ ةيرق نم

 كب ردنعامو ناو هدعو هللا فلذع ناوهلوق ىفع ًاواولاب نيتةوطملا نيله ا نم ايي يما

 نأب ةونررما نامت هنأ ىو_غملأق نيم هرب دن مكلانأ فنا سانل انهيأ ا: لقءاوقامأ نودعتاممةئسفا'"ك

 كما مادأنعوزول البس ىل«باذعلا لامعتسالا نم م[هنوكيامهدصيالن ور اذئالاو في وذعأ ا مواميدي

 نير ىلا ءت هلوق هم ىعنعال كاذب كا رمسافراذالل تئعبامغ امها لوقب نأورا ذنالاو في وخلا

 العا( مي باصأ كئاؤاني رحاعماللا اياه اوعسنيذلاو مب ركقزرو ةرفغم مهل تاطاصلا اولعواون مآ

 | مهدعوب : أ ناب كلذ ف درأ نيممربدنانأ أمها لودي نأ بح هنا لو هراع هنآ ىلص لوسرلل نيب ىلاعت هنا

 | اولعوا ونمآ نيذلاو لاف نيم اءال دنعولاو نيعمطمأل دعول اركذيارْذ: :منوكرامنا ىل+رلانالم_هدمعوو

 || ةزتعملا لوق لاعبي هنو ناعالا ىوسم مم نعح راش لا صل أ لمعلان أ ىلع لأ داذهو نيةصولا نيب عم 2 تاحاصلا

 الك ادأ اصلا لمهلاف لخديوناسلاا رارقالاو لقاايداةّعالان مبهم ام لك ناسعالا ىف ل> ديو

 ١ ركحا افررااو: رهغملا نيب هل عمت ىلا ه5 هللأق اهوا *« عج نهنا هناصسنب ٌممروظ لك لرتو بحاو

 بقا منار فغ هع نعوأ هر , وأ ا دعب رب اك1انارذغ هع ندوأر ”اعصاان ارفض ع ةرام< نوكت ناماف ةرغغم اامأ

 0 :وذعلا ىلع هلال دوهو ثلاشلا قيفاناو هع 1 ياا ا ولا

 تافصالنوكينأ لة همركو باوثلا ىلا ةراشاوهفميركلا قزرلا امأو "هللا لهأ نمرئاكلا باصصأ
 | افا انما باكتراوايفللاوقاشلا لمعتو بساكملان ءىغتس لانه ناسنالاناوهوةمئاسلا ١

 ورةمررضأا بئاوُش نءادااخ امئاداريسك اهزر نوك,نأوهو ةءتريبثلاتافطدا نوكي نأو انسب

 لاحامأو ثعبولا نان رشا ذسهفتاغصل هذه لكىلءالا دم ركحلا لء+ىلوالاو ل صتاا و مياظفعتلاب
 ارضءاهومم ثيحاسميٍسيذكتلاواهّدرىفاودهتج ادار او نيزساعمانتانآى اوهسنيذلا او لاس ةةرافكلا

 35 ياهلا داهلا لذي ىف غلب ثءح ن ءاعسول هسمق ىعس هنا سه أ ىفه دهس لذ ن 1١ لاق ونيلوالاريطاسارا رعشو

 || بحاض لاق ازاحم اهب بيذكلاداراوتان الازكذو سال لاق فهستقاطبان ىهئاملا غلباذ اك
 | ثعمطاع أ تزجاعلاقش نسامملاامأ هسمعسن هدف أو أ همصأ اذا نالف م ىف ىس لاقي فاضححلا

 ظ | .انركتاوا مجال نانا وهبرقالاو ننمؤمللو ل اوسرالوأ هلل ني :جاعم لهدارحلا فاو ذا خ او هزاع ا ىف

 ١ ١ | مي و هنويلغب وهنوزكتل مما او دقَتءِدن ادعرسف و ثا[ ناوو راع اىلا وعمطد نأ مم لام سا هللا

 ١ : ظ ااهوحوارركهذ دتفهتنب تعامد رخااولاع ء نيذا|ام أ دياكملاو لما: لوسرلا ىف كلذ اونظي نأ مي

 ظ د | (اهبناثو) ثعبلا او دهب ثبح مهباسسحو مهباذع نهم رلني:وفمنيبااغمني نجاععدارملا (اهدحأ)
 ظ لاخ داي هقانوزمهي (اهئلاثو) بيهرتلاو برغرتلا بدسر مهن وطيشي و هللا قيدصتلا نع مهريغنوطبش مهنا
 | كلذ لعفم ن :ناتلامغم هلأي فصولال ئدلا لس د>نمنالوالا نء(باو رار تاب دبتا

 ئداا



0 

 + < 270 <> بيع

 'تقولاف ناسالا ةاثو ةمئااو تنم. نء ىلءفنوق يد .ةوردقتلاوه ىلا رسوب ؟لامواسب لتالشا |(

 كالدو ناسح تى دببا رد> اود ء| رقلا ةميمالا ةغلل' هل لاك دف أ تل نموىلاعتهتتادر دق ىدلا !

 ةيئمالانا ثلا ذه نم لص اها فَ .ثاهرك ذي فورءللر دقم ىلا ناف هانركذ ىذلا لصالا ىلا عار |

 نار ماتا دارا امتنا (لوالا) نالوق ه.غفةءارق ان هانرسفاذاامأر طاقنااماو ّرءا رقلا اما 3 :

 ىلا و ضار غلا كلت هلوق ن نمسدودامنوديئراشلا ل ف هيشسيوةيفلس ىو يسرا ا 1

 يلم ىبنلات :!(لوالار هوجو لعاذمنولثاقاا فلتخا مث هنءآ ا رقى ةملكأ ا هذه عوقو هنمدارملا (ىناشلا)| 1

 | مال. هيلع هنكلدب هن ماك دححأ الو هب ماكت ناطم كلاالو ىلءلا دن ارغلا كل: هلوشب ماك شيل لسو هلع هللا ||
 ىلعلا قيتارغلا ك1 :مهلوق نمهوورام هظاسفلا ضعباومسسخل رافكلا قع ضالا هزتشا مهلاوةروسأرقاسملا 0

 || هللا بهذهحولا اذ_هو لاةدامريغ ىلعتاماكلا ضعن مهول نم هيةداعل|ترجام بسح ىلء كل ذو

 86 هعاصس ةداعلا تريدقامذ مصئامنا كلذ لم ىف مه وماانا (اهدحأ) هوجول فرعضوهو ةعاسج 0

 ناف ضبا نود نيعماسلا ضع! مهوتلا اذه عقول كل ذكن اكول هلأ ؛(اهيئاثد) همف كلذ عقيالف عومملاريغأ :
 ( اهتاانثو) تاسوسحلا ىف دساف د او لاب ىلع ةدحاولا ةءاسلا ىف ميظعلا مسا قافنا نءةعئامةداسعلا |!
 |١ كلذو نإ !ناطسش مالكم الكل !كلذنا اولا (ىناشلا هجولا) ناش ىلا فاضم نكي كلذكتناكوأ 1
 "| مداك- | سند نه هنا نما هن اُفقو ضءبيف ةر السلا كالت ردىف ه4ءقوأ ه سفن ءامات ن. مالكي ظفلت ناب : ظ 1:

 || نيطام_ثلاو نس نا فالخال هنا.و تصوري ىذلاواولاك لو هيلع هللا ىلص ل اوسرلا نم ع را 1
 ءانثافثاماكلا هده ماك_دمق مالسأ ١ هياع لوسرا توص لثم توصب ناط ثا قب نأ عندع الفن وماك 1

 || لوسرلا توص لم توصر ةماكلا كلن ورضاملا عمءاذاف هتوكسدنعو مالسسلا هيلع لوسرلا مالك

 || اهو هلالعت نكي لام ةوبنا فا دا نوكنالا دهم لوسرلا مالك هنا نوريض ا نطرح هضم اوأر امو

 لك ىلع هيتشياسع لسو هملع هللا ىلهلوسرلا مالكءانلا ىف ناطمشلا ماكتب نأ تزوج اذا كناف فيعضاضإأ
 نع قوثولا عاسفترا ىلا ىضغمذلوسرلا هب ماكي ام لكىف لاممحالا اذهزبلرسرفاسا

 لااا حرمشي نأ ىلاعت هلئا ةمكتح ىف بحول عقوول هناك او لكلا ىف متاقلا م>الااذه ىلية نافع رسشلا لك '

 | ىلع يحب ماذاو تاهماشقملا فاك ت الام الا ةلازا هللا ىلع بمال انلق سو. ةلازا ةعقاولا هده ىف [كمسف
 | مهو سنالانيط امس ضءب كل ذب ماك لا لاقي نأ (ثلاشثلا هجولا) لكلا نملاقحالا نكت كلذ قنا

 أ نماولعدقو مهتولآامءاركذو عضوملا !ذ_هىلا ةدوسلا هذه ةءارقف ىبهتن ام مالا هيلع هناف ةرفكل ا
 8 مولا طغل ةرثكل موقلا ىلع مال ! هت ثا ىلعلا قمنأر خلا كاتريضح نم ضعب لاسقف اهبيعي هاهتداع |

 ١ هتالص لاحىف هنمنوبرةياون اكس مهنال هن الصف ناك كلذ لعلو هنءار ةءائْشاو هطيلغت مهلطو مه اص
 تان الا لوصن قفقو سرق ىللءناآر ةلاالئاذاناكمالسلا هملع هنا ليو اهب نوغلير هنءارق نوعمو أ

 : سو هلع هقلا ىلص لوسرلا ةءاوق نم هنا موهلام .هوتف تادقولا كالت ىف مالكلا كل د نيرضاحلا ضعد لاف |
 ْ هبت ماكدملا كلذ لعج هناصسس هنالوالوتأ لصح هتسوسوب هنال ن اطيشلا ىلا كل ذ ىلا عت هللا فاضا من |

 ا اوسرلا لع تى ناكل كلذكن اكوأ هنا ( امه دح أ) نيهح ولف ,عضاضي أ اذهواناطش |

 اكل كلذ لعولو ترد ص هنم ةملكلا هذ هنأر اهظاو لئاستلا كلذ تدكستو احا حمبرصتو ةومشل اتلازا أ ْ

 ٍ ىلااهلاكبةروسلا ىدأ دقناكمنال كل ذ] سو هلع هللا لص لوسرلا لعفي ملامتا لبق نأف لّقنلاب كيا كلذ

 سدلل ىلا اهنصو نأ دعي ةالصا ا ىف هوهسدؤي ماك سييلتلا ل ايةوم كلذ نكي ةدانزلا هذه نودنم ةمالا| ٠

 رولان اوةحلقتاناالاهستأتناكهنالهنامح نامز ف ةدحاو لاح ىل_عارقّسم نكي لنآرقلا نا انقأأ

 هلا نمباتعلا نحس ال كلذكت اك لفاضدأو سدللا لاوزل امس ةدانزلا هذه نودب ةر وسلا كل: هيداتنكيلذ ||
 ةثالث لقا ده مث لسو هيلع هللا ىلس لوسرااوما م. ماك !ناوض(ارا سلا موتلاءاوا

 | 0مل طدبلم اوجد (يلقالا هر امر رابسغارلا ارسقو] اايطلانه لادا ا هنافهجوأ
 هولا

 و هوس ميج

 ع ار م



 6ةء/ ؟

 || ةمفح أو رغما نيدملولا ىوسدصتمالار ارذاك الو نمؤم دصسملا ىف قير  نيكر مشا نم: دولا ف 97 ٠

 أ امهنالاملعادصتو امه ىلااهاعقرو» اسطبلا ن م نارتلا نم هد ديا محن تان

 || اننهل دمعك ذدقاولافو اومسام مهرسدقو شدرق تقزفنو دووهسلا اعيطتدبزف نير بكسص نيشان |

 | عانوا تعتساذاملانعف مالا هيلع ربج هان لس هملع هللا ىلص هنا ل وسر ى م الف دلانتحأ
 ْ نم فاخو ادب د_ئانزح سو هيلعهقلا ىل_مهقتالوسر نز كللقأ ملام تاقو هللا نعهب كد آلام سانلا

 ظ | هتنمأ قف ناطمشلا قا ىةاذاالا”ىنالو لوسر نم كادق نمانلسر امو ىلاعن هلوق ل :ىحامظءافوخهقا
 | ةعوذوم ”لطان ةباوزلا هد هاولاه د قف ق.ةكلا له أ ام[ نيد رهاظا !نيرمسفملا ةماعةياور اذه الا

 | شعبانملع لوةةولو ىلا .ةهلوق (اهدحأ) ) هوجونتنآر ةلاامألوقعملاو ةنسلاون :ارةاانه.اعاوحتحآو
 || ىسفن٠اقلتنمهلدبن اف نوكيام لقهلوق (اهيناثو) نيت هولا هنثم انعطقا مث( نيملاب ءدمانذخال لو واقالا

 5 | هذه ب.ةءأرقهناواذ ىسون ىوالاوهنأ ىوهلا ن نمو اير وق(اهثلاثو) ”ىلاوامالا عستا نا

 || ةرق (اهعارد) مو هيقدر لاح اق يابسقاقا بذك رهط دق ناكلا ىلعلا قمن ارغاا كلتةاالا

 ا ةلكوال_لخ لوذخمالا ذاومريسغ انيلع ىرتفما كل اامسو أ ىذا ن نءكنونمذدا اوداكاو ىلاعت

 لاند نأالواو هلوق(امماخو) لم لهنا ع كلذ رمال نوكب نأ برقه اذعم مهسضعي دنع داك

 لماع! !نوكرلا كلذ نا ىلعل دف هريسغءافنال ئىشلاع افنادفنالول: اكوالدلق ايش ممل نكرتت دكد قا

 ةةلاامأو ىمتالفكئرة:سلوق (اهعباسو) كداؤفد تش ناكاذكهلوق (اهسداسو) لس
 فاصمو ةقدانزلا نم عضو اذه لاَمْهَصَعل هذه ن ءلث_بهنا هع زخ نب قاصمانند8# نعىورام ىكذ

 ماكي دخأ م لقنلا ةهس نم ةّناننريغ همم هقهسلا نيسان ب دج أركب وبأ مامالا لاهو اباه .ف

 ةروسأ ارثمالسلا هبلع”ىنلا نا هصحخص ىف ى راضلا ىو ىلا وم-ممف نوعطم ةصقل اهذهةاور نا ىف

 || ثيدحلا اذهىوروؤلا رغلا ثيدح سف سلو ّنْلا وسنالاو نوكر ششملاو نوإسملا اهيف ددصسو مءفلاو
 / | ىلعزّوجنءنا (اهدحأ) هوحو نك لوقءملاامأو قينارغلا ثيدح ة:.أ|اهنف سلو ةريثك قرط نم

 ْ | فنف ناكم_يعس ملغعأ نا ةرورضلاب موأعملا ن نم نالرفك دةف نانوالا ميظعت لو هيلع هللا لص لوسرلا

 ا ةيعكمأ دنع نآرقلا ارقي نسا حالا لو ىف هذكم ناك ام مالا هلع هنا (اهيناثو ) ناثوالا

 | تاهو قو أ المل اهو رضع ملاذا ىلسي ناك ا غناوهبلامهيديأ اودماع راوناكى هل نيكرمشملاىذا انمآ

 | ردقلا اذه اورقينأ نم مظعأ تناك ل اوسرالم-ماداعمنا (اهئلاثو) مهلوقلط..كلذو ةولخ
 | هنا عما دصحاو رش ىح مستهل م ا مظع هنأ ىلءاوعج أف يكف مالا ةةمقح ىلإ لعاوفت.نأ نودةءارقلانم

 | نال كلذو هتانآهتلا متصعغناطبشلا قابامهقاحسأبق وق (اهعبارو) مهل هم ةفاوممهدنعرهظ ملا

 ًااهعم ةيسشلا قد وى !ثان الاهذهب هس نمىوقأ لوسرلا نعناطمسشلا هيقلب ام ةلازان تان "الا ماكحأ
 أ قوألسأ كاذنمناطسشلا عض تأت آرقنآرقب سلام سددلد الثل ثان الا ماكحا هللا دارأ ا ذاف
 1[ ماكحالا ن نمدحاو لك انزْوبو هعرشش نع نامالا عفترا كلذان ولان هوجولا ىوق أ ودو (اهسماخو)

 ||[  تغلباف لعفت ل ناو كبر نم بل الزنأ ام غلب لوسرلا اهي“ اىلاعت هلوق لطميو كا دكن وكي نأ عئارمشلاو

 0 || هوجولا هذبف هضةدانزلا نيبو ىحولا نع ناصقنلا نيب لّقعا ىف قرفال هناف ساسنلا نم كعصعي هاو هتل اسر

 ا مهنكلاهوركذ نب رسفملا نماعنا نادل ىفامرثك !ةعوضوم ةصقاا هذ_هنا لاسجلالا لدس ىلسعانةرع
 1 لءمصفتلا ف ناالا عرمشنلو ةرت 71ولا ةملقعلاو ةدلغنلا لئالدلا ضر اعبال حاول ربو رتاودلادح اوغابام

 ١ نوما م-مموىلاسعت هللا لاه ةءارقلا (ىناشلاو) باقل |ىنق(امهدحأ) نيئهال ةغلل ىف ءاح ىنَملا لوقف

 ١ تانيا ل0 نول ءاقزر سول سر العيال ىئالا نال ءارقالا ىأ ىنامأالا باكل نواعيال

 رداقملا ماج ىقالاهرخاو 5 "لا لوأ هللا ب ىلع

 ىةباذعذيآىلا ىهتنااذاواهاوص- ىنةةحوتة يا ىلا ىهتنا اذا ىراقلا نال ةينم|ةءارشل | تيممامن الأ ا

 نا



 هالو

 دنعف هسفن ف كل ذدةريناكو مهين بحي نأكمالسلا هسيلع هنااا اننلا منه رك ذنرمنيكرشملا |

 5 انو)مّدقتام هناس و نيدل | ع نءحيورخاضبأ اذهو هسفنىف تناكثد> نم ةدان لا بس

 هفرع نان للا ذهقلاحسنفريخ أنو د ةعرمم ىلع هءلع حولا لازنا نع ناكءالشلا هنلعتنا نما جرام
 لوزن مالسلا عمنا لمت اهنلاثوز اهرب ولزاونلاوث داوم قولا بس كذا زنا 7 ١

 لاطبالاب كل دست نا ىلا عت نية م دريرلام هتلعج ى نالمنيتنلل ياي دارا اهلي وأ فركة ناكجسولا ١

 ىلا ىلاعت هللا ىلاارَرقمالعف دارا اذا قعاذاذيا الا عم ( اهعب ارو هتابآو هتادان ىلاعت هن ادارا ام مككو ' 1

 2 ة.طموهسماذا وقتا نيذلاّنا ىلاسهت هلوةكوهو كلذ ىف ىلاعت هلنا ىلا عجرمف هفلاكام رافال 11

 نم ساذلا نمو هتلابدعّمساف غزت ناطمشا !نمكنغزتناماو هلوةكو نورمصم مهاذافاوركذتناطستلا نم |
 ملسو هيلعتنا لص هللا لوسر لابي نا نكي كذككو هال ىو شمالا حوال 2

 مهيواق ةيساقلاو ضم مهبولق ىف يذلا ةنتف ناطسشل ا قلي ام لءصأ ىلاسةهلوق لطب كل ذورافكلل ةنق | ١
 كل ذريصتف همس ةرهاظا |لاعفال اىفوهسلا لصف هيرطاخلا لغتشا ى تلا ىوقاذ نادعيالاباوطاو)
 هذه نء ضرغلا نا ىلا ل ثدهلا لصاح عج رب( ةلانثلا لشسملا) الشمل اذنه فل وقلارخا اًذهترافكللةنتف
 وهتلاز او نم مهعدعي لذ معا" عمأ طلخا نعموهدعناو ىلاسعت هللا مسهلس .رآنيذإا لسرلا نا ناسا الا

 لعنع هنولعفياعفالا اوعبةالثا بجاولافرمشيلارئاس لاك كلذزا وج ىف مهلاح لب تاطمشلا ةسوسوو ||| ظ
 اكلمرمشنأا ىلا انلسر امو لق هناك تاذاالا اسنل سرب ملهناذن" الا نعمل موبأ لاقو محسحمم اوه كلذنا ظ ٠

 هرطاخفف قلينأوناطم_كلا ةسوسو نم حولا هنوال: :دنعالخ اهيئانلسرأ امو مهتمالا اسننم ملاانلسرأامو |[ ١

 نوي امنالطبو كاذ باوص هلع هظفح ىلعو حولا ىلع بلا تلا تيثف هس نعلغشيو جوا ةايأم ١

 هناكذ ليوأتل اذهل ه وق: نايم رتذت مكل انآ امنا ساننل !انهي اب لقاةلوق ع نممدهتامفو لاق ناطمسثلان ها

 لباكلم ىلثم ىلاعت هلال سري لو ةكتالاا نمالرمشدلا نم يكل مكلريذنانا نب ءرذاكلا لوشب نأ ص قامت
 اذااتلقةكتالاا لعزوحالوهسلا د ول مصيانغاا ذه لق نان مهلا ناطسشلا نب .وسرل د_ةفالاحر لسرأ

 ىلء ةسوسولاب مهؤاليتساءامدنالا ىلع ةسوسولاابم مث المت ا ني« مزلي ل ءاموناالا ن.ةيسر دماظعا كالا بشناا ١
 | كلذواهلازا ةفمك (لوالا) نينصب كلذ قدرا ةسوسولا هذه لاح حرش ا هناصس هنا لسعاوةكت اللا

 ْ ىرشلا بنل ال ىوغالا حسنلا وهف ءريثأتةلازاو هتلازادار اف ناط.ثلا قليام هنتازحسنيف ىلاصت ةلوقوه | :
 لمعفالاو نآرقلا تانآ هيدارم اف ةءارقلا ىلع ءىتلا ل اذاف هتانآ هللا مك دل وقام ماك الا ىف لمعتسملا

 حرش هناديسس هنا م ةسوسولا كانرثا زبي قاعت هنا (ىنابثلا ثضلازطلغل ااهينزودكالىت ما !ةلدال ا ماكس ىلع 1
 ةنثف ناطمسد ثااقلياملعصلهاوقوهنرافكلا ىسىفامأ ايناثنينمْوا نس ىف منالوةرافكلا ىسىفاسرثأ ١

 مسهءزاباووسنر ةلاى هابتشال ا ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم هرهظدام دنعّنال دمعيتل اديدشت هءدارملاو

 | نيذالهلوقام ناو نوكيال دقوهسلاو باوصدمعلا نا اولعملو دمع نم ا زيمل كل نعت |
 مهد لَو لضرم ءمهبوأق ىف نئذلل ةن :دف لاقل (لرالا لاوس ا) نال اًوس هيغف م مولق ةمساقا او ضم مهبولق

 نو احن الف كل زب مهاع مدقتدقن نوما ام أوربدتلا كل ذىلا نو ان مهرفك عم مهمال(با وبجلا) كاذب

 ممولة لاق اكنوقفانملا مهو ةهبشا دول 20 ا لاويئازيتال 0

 يلا ناو ىلاعتءلوقام انطابوا رهاطظمسهلهجس ىلع نو رص نوكرمُملا مهف مهب لق ةيساسقل اامأو ض مم
 ميلءءاضق رعضملا عضر رهاظلاعضوف وذ م-متاوءلدأو نيكر رشملاونيتفانملاءالؤه 5 ديرب د ١قاقش ىنل

 ملا اًوونيذلال-عبلو نابل لاالاشدالاءادضاةاتأل

 ىباكللا نع ناطنشل اهاسقلأ ام حسن ىلا ةدئاعاسمنا (اهدحأ) هحوأ ةثالثةراكلا فو كبر نم قحلاهنأ |
 قطاوهءاقلالا كل ذنءناطم_ثلا نحس نا (اهئلاثو) لئاقمنعنآرقلا ىأ قالا هنا (اهينا* 91

 لوق لوق ىلعام أ واق ناكن هكلمو هكرلم ف ف رص د هذ لفى ”ىأ ىلاعتو هناعصس هنالفابنل وق ىلدعابأ ١

 : د



 ها“ 4

 سف ماقملا دنع ىلسي ناكمالسلا هداعناالاف امنا لئاقمو ةداتق نء ىورباكفاو مس ةملكل هذه لاق
 امنوكرمشملا حرفو دعسملا ف نم لكد همو دح# ةروسلا نم غرفاسإ ف نامملكتلا ناناه هناسل ىلع ىرجو
 ىلص هت السر نزخ- اذهب ك ن1 لاق قنارغلا ىلا ىهت الفأر قتساف مالسلا هملعليربج هاناو وعجم

 زاطوهلا اذهزاجولهلا (اهدحأ) هوولاضيأ ف يعضاذهو دي الاءذه تازننأ ىلا لسو هيلعهللا

 هذهلثمهنم عمي نأ زوال ىهاسلات ١ (اهناناف) عرشلا نع ةقثلا لوزئذسكتسو عضاوملارئاسف ١
 نآزاجاملةدصقد كن أولا دحاو نا ةرورضاانل_ءنانافاهانعمو !هتةيرطو ةروساا نزول ةَمباطملا ظاسفاالا ْ

 فيكفاوه كلذ, ماكت هنا به (اهئلاثو) اتقي رطواهانعمو اهنزو فرعشتسب هنمقفتي تحوهسب ١
 مالسلاهيلعةهناودو (ىناشلاهجولاامأ) رهانظ كلذو مالسل | هيلع ليريج ىلعاه أرق نيس كلذ هنتي مل
 ٠ | اذهو اذهب ملكي نا ىلعر سو هيلع هللا ىلص”ىنلاربجأ ناطمشلا نا موق لاق ىذلاوهو ارمسق كا ذيماك-:

 . ]|| انيلعمرادتقاناكلا مالسلا هملع ىبنلا قس ىف كلذ ىلعر دةول ناطمشلا نا (اه دحأ) هوجولدس اة اضيأ

 | رابح ا. كلذ نوك, نأ انمدحاولا هيماكت امرك [فزاملو نيدلا نعس انت !ناطشلا لوزن نا بجونرثك أ
 2 (لاقحالا اًذهمامشل ىح ولا نءنامالا عفترالرايحالا اذه ىلعردق وان اطمشا انا (اهننان) يطأ 2

 ٠ ظ مكتوعدنأالا اطلس نم كملع ىل ناك امو ناطمسشل ا نءاك اس ىلاسعت هلوق دل الدي لطان هنا (اهئلاثو)

 | تواكوتي مم ر ىلعو اونمآن يذلا ىلع ناطاس هل سدل هن اىلاعت لاو مكسفنا اومولو ىف او مولالف ىل مر دصتساو

 | نيصاخلا دس ناكح مالا هملعهنا ك شالو نيصلخلا مهنم كدابعالا لاهو هنولوتي نيذلا ىلع هناطاسامتا
 كل | نالوةنتأ (اههدحأ) ناهجو انههواراسْجا كل ذي ماكت مالسلا هملع هناوهو (ثااشلا هج ولاامأ)

 نيةيرط هسفاورك ذذلوالا هجولا ىلءامأ هلطاب ةلكت سدلاسمن | لوقن نأ (يناشلاو) "هلطان ةماكلا هذه
 : ليربدج ةروص ىلعهان ا ضبإلا هللا ةياناطشنا٠اطعةياورىف امهنء قا ىضر سابعنب الاه (لوالا)

 | مالسلا هيلع ليربج ءاسف م_مبعا كلذ نوكرسشملا عمالناعأ رف ةماكل هذه هيلع قلأو مال-لا هءلع

 أ( لصق لوسر لاه هذهم كتئجامانأ مال_سلا هيلع ليربج لاق ةماكنلا كل: ىلا غلب الفاس ارقفهضرعتساف
 هلعملا لاهللا ضءب لاف (ىناثلا قد رطلا) ىناسا ىلءاهاقلاف كر وص ىلءتاىنانا هنا ملسو هيلع هللا

 نالوّقلا ناذ_هوابنع عج ره سف: دع نم ةماكللا هذه لخ دا موقلا ناعا ىلعةصرح دل مالسلا
 ثيءالا ناطمشلاو موصعملا كلا | نييزيع ناك ام مالسلا هملع هنا ىضةقي لوالا نال ةتيلا لسمامهمف بغربال
 (ىناسشلاهجولااسأ) نيدلا نعحورخام_م:.داو لكو حولا انئاخ ناكسح هنا ىذدةي ىناشلاو
 ناك دقو"ك ؟الملا مهقسنا رغلالاةءنا (لوالا) ف رطاضإأ اذنهشو هلطا تسيل ةماكلاهدذهناودو

 | لاش. نأ (ىناشلا) توالت هنن احسن مهتهل ادب رب هنا نك مثلا ,هونااع كتالا !فدو ىف الزئمان ارق كلذ
 اهلالاشينأ ( ثلاثلا ) ىجعرتّن معافشأ لاق هاك فراكنالا ليدس ىل-ء ماهفتسالا هنمدارملا
 ' هيديربو قزنلا رك ذيدقاك ١ وا_ذزالىأ اواضت نا مك] هلا ني. ىلاعت هلوةتح ىئلاداراوتاثالاركذ

 اوكريشتن ا ئسعملاو أس هياوكرششتالنا مكسبلعمكب ر مسام ىلتا اولانعت لق ىلاعت هلوقك تاسالا
 | ةلكاورهظي نأز زال ل ليوأتلا اذه ىلعءاش دل ةرابوا هاد سمو نارا ناهع ولان اذهو
 | ثم لعزوجحال نا نيدلا ىف لصالا نكسلو ليوأتلا اذه ىلءءانب ةالصلا فوأ نآرقلا هل ىف رذكسحلا

 1 | ل_ةمورف وأ كلذ ف نعطبام ماعز وج الف لاس للم هافطصاو ةح مهصن دق ىلاعت هللا ال كلذ نم 01
/ | 

 أ رعشلا لوقو ةباَكلاو ةظاظفلاو كنك اهكحرت ىل_ءىلاعت هلا هثح ىتلارومالا نم ماظءأريسفنتل | ىف كلذ 0
 ظ ! | يملا انريسضاذا هلك ا ذهفاهبذك علمتلا ىلعرهظدق ىل_ءلاقينارغلا كات هلوقىفةروك ذم اهوج ولا هذه
 "|| نم هانم ام ضغد نت ىتءلسو هملع هللا ىلص ”ىنلاّنا ىنعملاف بلقلا ىةورطاشتاءاهانرمفاذاامأو ةوالتلاب

 | ىلا هيديو لطبيو كلذ حسني ىلاعت للاثاث جرش, الام ىلا وعديو لطابلاههيلاناط_سشلا سوسو رومالا
 5 ىلا هب ٍتّرمرام ىترهنا(اهدحأ )وجو ىلع ةسو مولا كلت ةرفيك ىناوفلتْج ام ةسوسو ىلاتافتلالا زن
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 | نآ ارقلا ف دعو لك فرئاكلا باند اط رش نمدبال ( هن اثلا هلكسملا) ةنحلا ييعنالانوكيالامهدعبو توم اد | 1

 ىلعاعطت ة نيل اله نوكي نأ نع حرخنو انلوق ىلع ةثيشملا فهمكحناكلا ةريبكث كتراولرجاهملااذهنال |! ١

 مظعأ مهباوث نالرهظب مهلضفانلق ملقا كناكَنا دعولا ف نينمؤملارئاس ىلعءل ضفاف لق ناف ةلزتعملا لوق

 هيلع لنا ىلص لوسرلا عمرجاه نم نا مولعف لئاوو تفلا لبق نم قنا نم مكنم ىو سيال ىلامعت لاق دقو

 هود بيسلاكوإ_عفراص مهتاوصروهطورافكلا ةَوق دش عم هلييردةرمصنو هني لهو هرادد قرافو لسو 0

 هورمصنو هدوآ |1نيرح اهملارك ذا امل انا مويلع“ انئااو ,هرك ذراص ىتسراصنالا ل مظع هجولا | ذه ىلعو نيدلا ٠

 ىلع هدنع نم قزرلا لكن انملعلا عم نيةزارلاريسخو مها هتناناوهلوق ىنعمىفاوةلتخا (ةلاثلا هلكسسملا) ا ع

 (اهيناناو) هريغهيلعردقيالامقزرينان صم هناصسدنا بيس ناكامناتوافتلا (اهدحأ ) هوسوأ]
 ءريغنا ( اه :اامثو) ىلا عتهقنا ةهج نم قزرلا نم مّدقءاِعَقزراستا هريغو قزرلا ىف لصالا هئادارملا ثوكبتأأ|

 هعافتنالقزرراسغاف قزر اذا هريغنا (اهعبارو) قزرلا سفن لفي هنأ ال هريغ دي ىلا هدي نم فزرلا لة ٍ ١ ظ

 ناكف ةمسنحلا هق ةقرلا عفد لجالاماوءانثو | دج هب ىكتسي نا لجالاماو بجاولا نع يري نا لج الامه : ظ

 ادئازالاك ئثنم درفت بالفهلةمتاذ ةفص هلاكناف هناصس قا امأ ضوعلا باطدةذقزراذا:مداولا ٍ

 لعفلا كلذ ةدارا هلق ف لص واقر يبامناهريغنا(اهسماخو )نا بح الا ض*2# هنمرداصلاقزرلاناكف ظ : ١

 ةنموقزا ارلا ةنم تحن نوكي قوزرملانا(اهسداسو )ىلاعت هللاوه عما ىف قزارلاف هللا نمةدارالا كلو 1

 ىلاعت هللا ناالولف قزراذاريغلا نا (اهءباسو) نيقزارلاريخوه ناكسفريسغإ | ةنم نءال م لوسأأ يا [١
 هنكمأ مل قزرلاك ادب عافتنالا ىلعةردقااوةعصلاو ةمال با !ءاطعاو ساوداعاونأناسنالا كلذ ىطعأ |||

 يانا ات ل سسوس رار تار دال ١

 لدن الا ةلزتعملاح .لاه ( ةعبارلا"هلثسملا) نيقزارلاريخ هناصس هنا تدثف هريغ قزر ىلا هين احال هناف ىلاعت ش

 ا وك الولو كأعو قز زري نا هنم حصن هقئاريغن ا (اهينانثو )و داق ىلاعت هللانا(اهدح أ )ثالث وما ىلع 1

 نيحو دمع ممنوكىلعةلالدنيقز ارلاري> هلوقنالالالحالان وكب ال قزرلا نا( اهثااند) كلذ مص اماالعاف ١

 امأو مازاّةسالا ىنعع لعمل ا ىف ةرث :ْؤمعادلا عمةردقلا ان دنع نافار دامت دبعلان وكف عا البا وشاو) |
 امه ىَوناواموأ اولثق مىلاعت لاه اا ( مالا "هل ىلا ) همق م الاكسل ا قيس دقو ىل ضد ثصفثلاشلا ||

 هلال دالفرهاظل أ ع نمهوذخان اا ذهوءاوسه_ارف ىلع تمملاو داهللا ىف لودَقملا لاحنا موق اندع ولا 0

 مود ا ناو كل: لعل ديال نينمؤملا نب عيبا نأ ةيروستالع ليشمل ىلع ل ديال دعولا ىفامهني عجبا نال هيف | |! : ١

 ىولاو ىلاعت هللا ل.دس يف لولا لاه لسو هيلع هللا ىلص”ىنلاّنا سذأ ىور هنافَو-وهفرخآ ليادنم | ٠١
 رذاانامهديصختلق سب الذالاوت وةبوستلابرعثمكرمشل اظفا ا هريثرحالاو ريخلا ىف امد لتقريغب هلل !ليدس ف | | 1

 د_ةاولتق يذلا ءالؤه هلا ل اوسراباولاقلسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا باعصأ نما وطنااشأ ىورو ةدئاف ||
 نيتي الا نيتاه ىلاعت هللا ل ننأف عم انتم ناانلامحلا ودها اكن عدهاخ نخ و ريخلا ن نءهّللا مهاطعا امانلع

 هلوقفنكسملاامأ ادقم باوللا نكي ةيوستلا الولذرحالارادّةءاويلطاملم مالا روستلا ىلعلديادهو | ٠0
 وهو ربملا مضي الخدم ير ة(ىوألا لع لا)ئاسم هيفو يلح يلقن هنوضررالخ دم مناخ ديالاع ١

 ةرد نم ةعخ هنا هنوضرب ىذلا لدملا ىف لبق ( ةيناثلاهلّمسملا) عضوملادا رماف مفلانأرقنمولاخدالا نم ||
 ريغ نم ةنملا مهلخ دين أوه ىريشقل ا مءاسقل اوبأ لافو عارمصم فل نوعبس اهل م هوالوا مف مدخل ءاضد :

 نذاالو تأرنيعالام ةنلا ف نورب مهنال هنوضرب لاهابتا امن« هنا ىضر سابع نب لاهو م دعته 18 1
 هلوق داو شرتزك اسمو ىلا هنهلوقهريظنو الو اهنعنوغ الو هنوذطريفرمشد باق ىلسعر طخالو تعم“ | أ ا

 نمناو ضرو ندسع تان ب ىف ةبمط ن نك اسمو هلوقو ةسضرم ةيضار كير ىلا جرا هلوقو ةيضار ةشيعف 3

 1 يلع هنا لمةحاشلق مّدقناع هةلعنامو ميلح ميلعل هللا ناو ىنعمامليقنا ( ةثلاسثلا ةلّئسملا) ريكا هللا ||
 اا كاز ما طعبن هاوضراعيرطع مياذار !!نوكينأ لمشعو مه ديزيو مسي هلهفيف هنوقمتسياسع

 1 ل 3 يي اح دو 555 25-0 ع م وم هجر 7“ جماع وتاول/77800907771206175970810ماةلقت7 77 5 :

 / ار 1 ©



 تف يل

 تايمهاسأن 5 دقو عصخ ىأ مهيولق هل تب هب اوذمْو.فاناو م هلا عنا لك نوكنف ريكح هناك -هنالف ةلزخمما

 أ تاليوأت اينيدلا ىف هباشتي اماولو أ نأىلا او:مآنيذلا ىداهأ هللا ناودل كتان بلس وة تا وطتملا
 مدي رتعقالو ةريح مهدت ال ب ةمكسحملا لوصالا همضدقن ىذلا لمجان مهخم لك ااماو. ططدو ةودعلا

 1 ىلا داعاسن اث نيس موملا لاح مئالوأ نب رذاكلا لاس هناصسنيباملو نيونتلاباونم1نيذلا داس ىرقو ةبم

 01 للذولوسرلان وأنآ رقلا نم ىأ هنمدب يم ىفاورفك يذلا لازيالو لاّشف ىرخا رم نيرذاكلا لاح حرم
 ْ ةتغبةعاسلا م: ىتسىلاعت هلوقامأ هسفصوا ذهن واتش ال ةئاسسلا مابق ىف اراسعالا نا ىلع لدي
 ٠ ايو لع ةعاسلا طارم :اد:عنون :زيماومه رفكل ةباغةعاسلا لعج مث :اورهشي نأ نود نه ةأدف ىأ
 |مويف صوان اوردب مولانا ) امهدنعا ( نالوقده.- قو مية#-هلامويااندار ١ ىف فاتخ او ءاإلالا
 || (اهناثو) ندليرل متع غاكن هر. ف هيف نول ةيءاسنلادالوأن ا (اهدحأ) ةعبرأ هوجول مقعلاب براس
 أود (اهثاثو) زاجلال دس ىلعمب ةعلاببركا مود فصوااولدق اذا براس ءاشا مسهل لاقي نيلئاسقملا نا
 1 1 | كلذو ءسعأ مظع ىف كلثمال هنا( اهعبادد) ل رمش قلن لوأر طمئشنت لادا مقع حب رلاسآب همفريخ ال ىذلا

 ١ ا | هيفتوريال ما( هدحأ) ءوجول يةعلاب فصواسغاو ةمامقل موي هنأ (ىناثلا لوقلا) هم هضم اللا لاتقل

 دل 100 عضت لم تاذ لكنا (اهئااثد) ةدالولا لطعت ىلع :ًارااار ار قساكج خسف هي. .ةليلالهثا (اهيناثو) اريخ
 يق لارالو لاصت هلل لوب زوال تال لود اذسجو هيف لإ لص فيكن مودل كلذ ف

 ٍْإ | مويلا ماج و افةعا ارك ذ امل لبق نافر دب موب دعب هن هى مهلا 0 !!نوكواورفك

 ا ه قعلامو.لاو ةماستلا تامة من مةعان باانال دك سا اعلق ر اركتلا مزل ةمامقلا مود ىلع مم م

 وذ ىناثلاىفو ةعاسلا رك ذ لوالا فنال اراركح:نكي ل هلاهاك ناكول هال نا ىلع قامؤنلاةثلل لمه
 ةوقامأةماسقلا ميقع مول باذعيو دآ لك توم تقر ةعاساايدار م! نوكي نأ لمتحيو مو.لا كلذ باذع

 موبلا لذة كلامال هنا كالذيداراو مو.لا كل ذوه ميقعلا موءلانأ ىل_علديامىوقأ نك هللذكثمول كالا

 نعرحر كل ذو ه اوسكاحال سنن ماسلا هنا نيبو هريس غرومالا هللاثله ىق ةلاأانإ .ثدلامانافالذوهفءاوس

 أولا بازار يعل تاج نسا سيار يكجن ا نيب مث هتدصعم

 مويد أن ونمموي مري كلا هريدقت انلو بوس لج <ىأ . نع دشموو قنبونتلا ل .ةكافراشلاو تلا نتضو

 ىللاعت هلوق #4 ةعاساا مم: صح همن م ىفاو رف كتسسص نيذإا لازالو ىلاست هلوةل متي ع لور

 م ا دمانيقز ارلاريشو ها هللا ناو ام_تحاهزردهللا مه6تةزريلاو موأ اولدق متهلنا ل دس اورجاهنيذلاو)
ُُ 

 هللا ن نا هللا هنرمص:- دل هنن. .ا نمت هب قو عام ىل هع فقاغد نموكلذ ماس مياعا هللانأو هنوضرب ا هلو

 قالاوهمللا نابل زرس هي عسسمسهقا ناو لللا فراسبنلا ليويو راسنا ىف لمان وو نانان كلذ روةغوقعل

 هلل |نارك ذا ىلامت هنااعا (ريكسعلا "ىلعا اوه لبان او لها لاوه هنود نءنوءد.امناو

 |مهدرقاو نيرج اه. م ركلاءدسعوركذب هعس 7 1تانلسا نينمّؤملا لديو مسهنم مكحي ناو ةمايقلا موي

 1 هءد لاف كلذي ديرأ ن نءفاوفلتخاو اورباهنيذلاو لئاق نزعل نم-منأشل امنت ر كصذنلا

 أ ارم لب نورخ لاهو ىلاعت قلى ارفتو )سو هيلع هللا لص لوسرلا ةرصنل املاط هم .دملاىلارجاهنم

 00 حرش دهاس نم

 000 لل /!موقلامفرخاآ هو نماوةلتخاو نيالا لعل نم

 هنا غمومعلل مالكل ارهاظو ,هولتاسقذ نوكرمثملا موءبتف ةرسسهلل ةلددملا ىلا ةكمنماوسرخ فئاوط ىف
 | 1 را وهل هللا ناو انس الزر هقل ىنقزربل قامت فودف قزرلا ام مهكسمو مهقزر ههغصو ىاعتو هنادجس

 1 للعلا هنا مص الا لاهو ةنحلا معو ع نسا قزرلا نا ىف ةهبشال(ىلوالا هلكسملا) لك اسم هسفونقزارا

 2 أير ىلكلالافرةنملا: ةرح -اقوننالا فا ةهنانسح اتزرهنمىقزرو مالسلا هيلع ببعش لونك هاو

 1 | | ام طالت رتل للنار رلل نا ءالوانحن ناهي اناعو ةعتفلار هوالال- |
 --- هه بص# ةييسسيسسسسمس

 ضظ110 لااا ماما

 و 5 ع

 0 يللي ل بلل

 ل

 ا
| 

 بسور ف

 أ



 مولا

 ارهكرشتداغو 5 او ناللا وسل اع 1 عشا ا (اسينا ردع الايدافر اقام راسنا !اونلاو ||
 «ىلعلاوههتلانأو هلل قاعت ىأ ( رشاعلا لاؤسلا) ةرخ . الا قالو است دلا فةوعدمل سل لافاك ل طانلا أ |

 تمضا | ىلءر داسقل ا هنأ ىلع كلذب هيئف باغي ال ىذا اردّةملارهاسقل ا ”ىلعل ىنعم(با اولاو) مدقئانعردسكلا أ
 0000 ءارحاز هن دابعف كاذبابغ مدعي نمرئاس نود عفنلاو |

 دو هناف بمغا ن نءرامشا هللا هترمصاسل هلو ة (ةئلاشنا هلك_بملا) ةردقلا لامدمفباضيأ كلذو هنئاظاسو

 قر امو لاق رح قرح نم هللا هر ”ىذاشلا لاه (ةعدارلا هلّمسلا)تازدتملا نم ناكسجنرشا 1 ريما

 زوج ىلاعت هللا ناف هب . الا هدهب هللا هجر "قماش |هتحاو فيسا ان لاقي لب هللا

 توع دن سعاعنب او عفان ق «(ةسلدلا ةلئسملا) هن هلعرصتلاهدعوو هب تق ةوءافل ئه نتا نإ مواتمال |
 برعل اوريهتا ىلعءاملانأةاكوربعول ًاوريسشكن با ارقو تويكتعلا فو نينمْؤملا فو نامقل فوانههءانتلاب | ا

 ءامسلا نم لنآ هللانارتلا) ىلاعت هلوقع اللا ىلارابخالا نمورابشالاىلاباطلتانمفرصتتدق || |
 د.+لا"ىغلاوهاهتتاناو ضرال ا ىفامو تاوعسلا ىفامهل ريب فيطا هللاَنا ةةرضخ ضرالا ميسمتقءام |] 0

 ضرالا ىلع قت ن اءامعسلا كيو ءىعأيرصلا ىف ىرق كلفلاو ضرالا قام مكصلر طم .شانارت لأ 0 1

 ىلاعت هنالءا(روفكاناسنالانا ع بيك ابحا ىذلاوهو محر فورا سائلا هلا نا هنذانالا | ١
 ل: الدلا ن نمرخاعاونأب هعشأ همعن ىلع هن هينوراسهنأ !فىل- .للاحبولو نمهرك ذاع لبق نم هتردق لعل داما[! ا |

 هريس لحرالا مام ءاوسلا. نم لنا هنأ ع نارت0أ لاعت هلوق(اهلوأ) ة ةدس ضر همهعذو هير دق ىلع ا ا

 ا
 ا وس و

 أ دارملا نأ (اهدحأ) ة ةثالئاهوبورتلأ وقف اورك ذ(ىلوالاهلثلا) لئ اسم هيفوريبش فرط هللاَنأ يس وو و يو
 اذاو قرص ضرالا ىلءتايذزلارارمضاونيعاا ىربءاعسلا نم لزانلاءاملانالاولاه ةسشحلا ةيورلاوضأ ٠١
 0 و) ماهفّتسالا لس ىلعرب_ةع ملأ دارملانا (اهاثو) ىلو اوهذ هتقتح ىلع مالكا ل نكمأ ||

 0 ريغهاعسلا نمهلالزتم مقا نوك نأ الا امتع ناكناوءاملاّنال ف.عض لوالا ل وهلا ولعت ملأ دا رمل
 : تناكملعلا هب نرغشي لا ذادو هيقرلانآل إعلاو هدو رلاك/:نمد وسقاانإلإ- ءلا ىلع سبجوادهتيئاذا

 : لاؤسلا)تالاؤسان د عم اعد ةه.دصو 0 ةرضت قر 5 (ةيناثلا هلئسسلا) لمعلا

 5 00 ب اهب ةدافا ىشو هدف ةنكتل (باوللا) تصصأة لقب لو ضرالا ميد لاقت ل( لول

 |١ لاؤسلا) عقوملا كاذ عقب ل تو دغو تحرف تقولو ةارئاشاو دغاو وراق ذكماعنالف ”ىلعمءن الوقت
 ال رغلاوهام سكعطءال بصنو( باو او)ماهفساللاءاوس بسن لو عفر مل( ىتاثلا 1!

 ركسشتف كسلع توعن أى ارتل كح اصال 0 رارمضخالا تن ىلا ب تضئلا#تقاارا رضخالا ||
 ىلاعتدرو أل (ثلاثلا ل اؤسلا)ركشلل تيم تنأف هيدفر ناو هطير عرف لع ركل فانتم تاس ل١

 ْ هر د ميظع ىلع هن هبت : هنا ل ءتحمو كلذ لمت ( باو ا) )صوب لافا6 ةداعال ا ىلءهبر دق ىلع هلال د كلذ

 دارا(اهدحأ )هوجو نم(باو1ا) م دة مريم فلعل هللاناهلوققلعتام ( عبارلا لاسلا) همعأ عساوو
 : تراطما اذا ءامسلاو ةريضذ تضنعا اذا ضرالا نال هبمهع انتا مافع تح كل ذلعف هتحروهدابعي محرر ةنا 0

 كل ذر دق ىلع لعفمف مهل اصمريد اةءملاع هن اري عمو عج اهفالتخا ىلءتاناو.حلا شسعلامدس كلذ ناك | 0

 (اهئلابو)طونقلا نم مهيولق ىف اري هدابع قازرابفدطا سابع نبا لاق (اهين اثو)ناصقنو ةذايز نوذ نم | أ

 رمخ تدنلا حارطسساب ف رطل لتاسقم لاق (اهعن ارو)ه همها »لامع ًابراسخ هلاعفا ىف فدطل"ى كلا لاف ْ

 دمملا ىْجااوهل للان او ضرالا امو تاو عملا ىامدل ىلامعت هلوق (ةسئاشلا ةلالدلا) فلتوشا ١

 ايضيأ نيدمالا دج نعواه اك امسشالا نع ءيغ وهو هفف ”رمصتلا نم عنمم ريغ داعم كلذ لك ناىتعلاو | 1ْ

 ا نم ةدككنا فدي الف ناورملا قاخا مل هنكلورومالا لك ءادعام لكن عىنغ هناذل لماكلاو هناذإ ل ءاكمنال | َ
 ١ هماعتان .اك كلذ كتاكاذاو كل ذىلا هب ةجاسحلال مملعاماعناو تاناو.لا ةحرءاسشالا هذه قاذف تابتورطق | ا

 أ نمو ناس> اللال ا هلعفام لعفن ل ادع هنوكل هنا لاه هناكف دملل اًةكسم ع ناكف هما دئاع ضرع نعاسلاخ |
 را سن اسد ساشا سس هئاسالا7:7/01



 ندب ط١

 ٍْ م هدم قوتي ارق ةنسوفنل ليون ينسف ل ل مدي نوفي ”ةيوقعلابل عال ل هناا رملاق ميلحلاامأ و
 || لئاسمه فق روفغوفعا هللاّنا هللا هنرنهذسل هلع ىجن م هب بةوعام لثع بتاعن موكلد : هلوقامأ هيلا

 | ا مالا ىأ حاجزلا لاقتو ةروسلا هذه ىف الا هذ هى همف مالكللا ىضمدق كلذ هلوق (ىلوالا ”لتسملا)

 ]ا بتاعنمو كلذهلوق (ةيناثلا 'هلثسملا) | ولاموأ اولدق نيذا!نيرح اهمال دعولا زاحنا نم كدلع انصصقأم
 5 ٌ ةرمسهلاىلار طضان ان «ءلعاسغم لآ ”اقملا ناك مث هلت: ناكن ملتاق ةائوف هنن ءلع نمت دنايقوعام لع

 ْ | اتقرنا املا نياسملا نماموقاوةل نيكر سلا نم موقف ثازن لئاقم لاه لادلاء ىدتباو نطؤلا ةقراغمو
 1 مه دشانف,بيلعا ولج اف مار ارهدلا فلانا !نوهرك د# ناك نا ضعما مهضءب لاسم رعشلا نم
 ا | ميلعاو رصنف مهل نولسملا تيثو مييلع مويغب كا ذف مهواناقو اوبافر مشلا ةمرا مهلاتق نا وفكينانواسملا
 الإ مهل رفغو مهنءافعوتل ”الاءزهىلاعتهننال زنأف عقوام مار للاروشلافلاشقلا ن نم نيلبسملا سفنأ قعقوذ

 لأ عم لاه ىلاعتو هتاصش هناك (باودا)اهلبقامع ةيالاءذسهل قاعت ىأ (لوالا ل اولا) تال اوس انه هو
 عجري له (ىناشلا لاوسلا) ميءلع ينم ىلعامندلا قمهترمسن عداال دعولا اذ_ميةرخاالا ىف مهل ىناركا
 امهركذ مّدقت هناف نيترغلا ىلادوععب هنا برقالا (باوحلا) نينمؤمل ا ىلاو مهيلاوأ ةصاخ نير اهملا ىلا كلذ
 00 امندإا ىف كلذ نكءال توم لاو ل ملا د بو هللا هثرمدتما ىلا عت هلوق كل 3 نيدو

 بلط نمتلكت نير اهلا عملكم رك ربع لاما راا(امهدسأ)ناهجو ه5 (باوأا)ةروك ذملاةبوقعلا
 ميلا هريس ف اواعفام ل ءراذكسساا ال وه بقاع نمنا ىلاسعت نيبف كاذ ريغ ىلا مهضعب درو مهر 1

 صنلا ه اطّنال صاصتلا ىلعال رافكسا دها# ىلعدل و نم ل« وأ: ىو وةتةروك ذملاةرصتلاهذهو

 ١ لاما نع ةسندمهبآ ىهرتاحاركطاو صاصق!!ىفةي الا ءهذ_هنا (ىناشلاباولاو) كليالاقيليال

 ال هني ىذلا قلعت لوالا ىلعةيوقعلا مسا قاطا(باوذلا) ةيوقعلانمسهاعفءادتباىعممل (عبارلالاوسلا)

 ا ىأ( سمانا لاؤسلا) م-يءداغخوهو هللا نرعدان اها ةيس ةئسء ازسو ىلا هلوّقكىانغل انمي و

1 

 ١ بقاسعملا بدن ىلاه3 هللا نا (اهدحأ) هوحوهش(تاوطلا) مدةئاعروفءوفعل هللاناو هلوتا قلعت

نأو ىوةدلل برقأ اوف«تناو هللا ىل_ءرحاف ملص أو افعن ؟هلوقب ىلا ن نءوفعلا ىلا
 1 كلذ نار فغوريص ن 

 1 ةءاسالا:دك_ه. نعت وفع دق ى ا لاق هناصس هناكف ة اساعووهفبودن لاا ذ_متانلاءاةرومالا مزعنم

 ّ ]| عم ضرع هنكل ىتايل ا ىل- ءرمصخلاهلن «2 ناو هنادس هنا (اهمأ اثو ) همفكل تنذاىذلاانا ىناف اهترفغو

 لاوفعلا ركذب لد هنا كس هنا (اهئلاثو) نتف هلا نيتاهركذي حّولف ةرفغم اووفعلان ههنىلوأ ناك امبكاذ

 ان نا ننال لاا هدض ىلءعيداقلاالاو ةعاان صوت ال هئال دب وتعلا ىلغردا ها ىلءةرهغماو

 || (امهدسأ)نيهجو نم (ٍتاوحلاو) هبقاعل.لاىرابنلايويورابتلا ف للا ميويهقلانايثالذ هلوقل زاعت

 : 1 ام-مفافرصةموراهنااو ليللاةلاغ هوك ةغلاملاهتردتتانآنمورداف هنا به سرمهملا كلذ ىأ كلذ

 8 اثو) هسفايبصمرصنلا ىلعاردافناككلذكن اك اذاو امهف ىر<امباملاعار دان وكي نأ بجو
 امه دحأ جولووزاهنلاو ل. الا بةاسعتن م هلعفةياعامت دلا ىفوعطل رصنلا كلذ عم هناعس هنادار ا

 ]| تاهجو هبف(با وبا ل.ل قراهتلا جالت اورانهتلا ىف لالا جالب ىعمام (عباس لالاؤسلا)رخالا ىف
 اوءولطب اذه ةلْطن ناكمىف كلذ امضو سعشلا ةيوسغب كلذ“ امض ناكم ىف اذه ةطط ل_هد (امهدحأ)

 نمرح ٠ الا نم صَقم امامهدح ىف ديزي هناك هنا (اميناثو) هدقفي لظيو جارنسلاب تيد ءلاءوذبام كح

 ردقي اك هلادارملا(با اوملا) مدقئامريصن عجم هللاناو هلوقل قلعت كأ (نءاثلا لاؤسلا) تاعاسلا
 نمريدصلاك كلذنوكي وهلععئازوالورصنملاو عومسملا كردي كل ذكف ءريغ هيلع دةيالام ىلع
 | ىأو قا اوه هنتا نان كلذ هلق ىندعمام (عسانملا لاؤسلا) رمصيملاو عومسملاف زو الام ىلع مادقالا
 ةردّقلا٠ نءهرك ذمدقتىذلا فصولا كلذ نا دار 1| (امعدتنأ) ناهتسو هيث( باو ا!)مد_ةتامع هلو ةاعا

 2 كك ا ا وملاوهكأ قاباوعقان !لجالل بسبامارومالا دج وع

 2ص
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 نعد) محك تان ااا عواسلا اجر هيلسال اانا بتمويل اف لعشت اموتاساثأ 1

 نأ عئدبالو ىراصتلاو دوهيلاكع مشاكس غم لسو هيلع هللا ىلص لودرلا ن ا 200 0 ا ْ 1

 ىاودبعي /ناو مال فصولاكموكسان م » هلوق نال قت لوأ مهراث 1تيقيءاوسم الان مددعل ن

 كلوءد < نأ نوءمطدالات اس دى ثدن ' | ىأ كلدعْزتن : الفئرت ةةرهالا ف كنعز اب ل ىامتةوقام لاف 4

 اكمهتعزانم نع موا ىمجمهنا حبجزلا لوق ودو (امهدحأ) نالوق فذ كنعزانيالفهلوقاماو هنعلوايزيل || | ٠
 صمهالا تمّدسا دقو كفل ام كل رتو كلءاسنا مهاعنادا رملاا (ىناثناو) هيداضتال ىأ نالف كسر اضيال لوقا 0

 كت ىلعَر ةست نأ ةرقباب تسقي ةقأ لك ىمخ كاستل“ اكيفءا دعام لكل ح -ان هنا ىلعو كلعرش ىلءن أ 02 ١

 صخغال ىأ ب رىلآ عداو لاك كلذلفلسو هيلع دنا ىبص .لوسرلا ماسلا او: نأ اهدزلاوةداسعلا
 ا ا رش ىلا مسهعداف كم أ مهلكف ثا نود هما ءاعد ْ

 رط ىلع لال دا! ثمح نك ناف نيدللا اذه ىلا مهءدا لاق هنأ كس لوأودو نيدلاةلدأ لمتحو نيدلا 1
 0 ارا ةةيرطيلاةل دال هذ #هىرطنلان 0 ىسعملاو كول داس ن او لاق اد هلو ةصخاو | 1

 سنملا |ذهالا ةلدال حاشي ا دعب سد هنال نولمعتا-ج لع هللا لقف كمزايام ترهظأو تنييدقف ةداسعلابا 3

 م قللا ذئنمح نوفرعتف نوفانتحت همام : اهفةماقلا مول مكشي م ,ك2 تلال ركتاودرناباقعورانأ]

 ميدقا لدا ناباكف كل ذنأ ضرالاوءامسلا قامزمبهتلانآ لت لأ) ىلاع «تهلوقلعأهتلاو لطابلا ||
 تانماشالا مهيلع ىلتت اذ اوريصت نءنيملاظننامو لع هنمهل سيل اموان اطلس هب لزنن لام هللا نود نم نودنعيو أ ١

 ل نمر شن أفا لقاشتابامهيلع نول_تنيذلا, نوط سنو داك. ركناااورذكن يذلا ءوددو ىف فرعت | | 1

 هلوسرا ل اةفروحلانال لدعلاب هنن هنم مكدملا عقيق مرنم دحأ لك همس. ءملاع هناصس هنا لسعب هيام هعشأ ||
 ماهةتسالا نذل لعوه للا هاوق (لوالا ةلثملا) لئاسسمانههو ضرالاوءاعسأا ناموا هتلانأ مهل

 دنع ظوذ# مهاعف لكن أب ني رفاك_ااذاعباو هلدعولاو ملسو هلع هقا ىلص لوسرلا باقي ون :هاننعم نك

 دامءأ ار اسذا رحلاو لسو هيلع هنا ىلص لوسرلا عم باطألا (ةيناشلا هلكسملا) ىشإ الو هذع لضتال هللا

 هملعه.ةشين أزال كلذ تدثب لولذ|تامواءملا لكب املاع ىلا عت هنوكب للا دعبالاتنثتال ةلاسرلا نالوأل

 نوكي الن لاصتس ا كلذك تاك اذاو قدصلا ىلءالما دز تار اهظان ردسي الذ نبق قداس نقاتل |
 (امهدحأ )نالوق «.ةف ناك كلذ ناد وقاماربغلا عماباطس ن وكي نأدا رملانات يثق كل باسم اعلوسرلا

1 
3 
 1 ل

0 

 هتك نا ءانعذري سد هللا ىلع كل ذناهلوقامأ تام ولا !لكبال اع هناصسم هئوك ىل عادت انتل :

 ا. ري سعف تناك ياست هقااهدارأ ىمثسح اك لاخلا ىلعر دهام برغلا ع نماسملا عمتداو واعا "هل 1 |

 | كسول ودورالا يلع بعستو لبنت ا الا اد هناك ناوريسيهنأب اذ نع

 5 -كح نهال

 ردا ارأغانا موق معز (ةثلاثلا هلك لا) ناكملاو تقولاب هئمةدايعل ان قملأ ةوكسأت م هه هلوةنا (قانلا

 ا نا باولو ةنجني دّدرتي ىذلا ةمايقلا مول مكس ن هرب ذ- هتلاو دعولا ىر ىر< ىذلا

 .ش ةماسقلا مون مكس « مكنت هلل أ لامق ع ن0 لات ءالبعا مسا رشزادرتكي ماا

 ا اهي زرغاذا اهيتك اًدداز زملا تنكس لاقيدشلاو طيضلاو اظذللا باَكَلا عمنا مىبأ لوا رتوهوأ]

 || تاكىف كلذ ناهلرق نه دار مما هبت ولماعتد ام مند شكلا اراكللا عمو ءانعمر انوفا كاذب تلق
 آ| هستكدمف ضرال اوتازهسلا ىف هش دن د طاب لكن از روما لؤكوشل (فاشلاو) هدتع ظوفحمهنا]
 || لب بجاولا نكلق عَن دالاىلا ًارظناصخص ناكناو لوالا لوقل نال ىلوأ اذ هواولاق ظوفملاح والاف 1

 ٍْ كلدمهوب دوا لبق داك ل وأ هطعر ناك روما هينورتلا امو» ٍباَكَل انا مواعمو فراععاملا ىلع اطذاملا |

 || كلتهبتكنالوالان ع (با وخاو) باكل كلذ ىف ةدئاف ىأفاضرأو ناكلا ن هدافت_سهلعتا

 || نع هلعىف ىغ هناصس ها ىلع لئالدلا لدن ءتادو> ولا باطما وك عم بالا كلذف ءاشالا |

 ٍ ٠ راصف هَقنو ىلءدوجولا ف هل ذادثداوط انور مث هنو رطل * :اللا نا (ىناثلان نعو) باكل كلذ! :ك 1



 هر +٠

 ظ | 100101114 ديلا ىنلارهل هقا نا ولاق اذهلفا دمج نوكي نأ بوف دمءلل اة. ناك كل ذكتاك

 | أرثك ؟الوديدحلا نمدحأ الو ريع نمبلصا الف اهنفام م ك1 لل ذ ىأ ضرالاىفام + 5 رذمهللانارت ل هلوق

 || أ|توكرلاو لك الا ثيح نماسم عفش ىحاقدأ تاناولا رخص هيزخس توزع نم ةه

 | فيعضلا امسهلاذي ىت-امهت وق عمرتبلا ولبالا ىلاعتهقنا ارضع ناالولفابماارظنلاب عافتنالاو املع لجلا

 | ءىابرصلا ىف ىردت كإفااو ىلاعت هلوق ( ةعبارلاةلالدلا) ةدصن ل13 ناكاملاسد مماركقوو ماسلا ١
 | حانرلاوءاملار عم ثمح نموه كفل ةريضست ةفيكورصأ ١ ىف ئردتل كالذا | مك رخمودا رااتركالاو
 ١ | ىلعىلاعقهماف تاطعتد أ فقتوأ نسون جدال ترحال هيلع امهأم ىلع امهتفصالولف اير

 || ناك امل هناحس هنالهىهأب لافامناو لمعت ف.كص نيبنايو نفسلا هنم لم_هئام قل نابو كلذ همعن
 ” اضن ىلا هفاضا ولدفي امرثك ار هوطظعتد_..ةي كلذ نالاه وله سم ىلا كلذ تست حان رااهل :رغاود
 | ضرالا ىلع عقتنا* ءارجسلا كلسعو ىلا عدل وق (ةسماملاةلالدلا) ةظفالا هذه ل شم ىف ولم ا ةداع ىلعءانم

 . || ةكئالللا نكسمءايمسلا نال هذ بالا لمكتال ةم دق معنلا نا لعاو ميحر فور ساشا انهتلا نا هنذانالا

 هدهوةئم عتب عد ذامال وأى وهل نمهلدب الفك دك ناك ايوالة”نوك. نأ حوواءلص نوكم نأبحوذ وع

 عقتنأ ةمهاركنويرصيلا لاو عقتالدك نويفوكل الاه عقتن نأىلا.عتهوقو ماهوالا اره اظن ىلع ةمنيم ةحللا

 | ىلاراص كلذ نم عنمنك مدعل قاع لهتاهاركلاو تادارالا نا ىهو ةممالك ل ءسم ىلعءان اذهو
 | فؤرلسانلاب هللا نا ىلاهةهلوقامأ اهم معنأ ىت ا معنا لطبتف ع ةناليكلاهكسم اهنا ىئدملاو لوتالا لد وأتلا

 أ وهنماعثالاو ناسحالا ىفةراغلا خابدق نيدلاوانالا عفانإ ةعماخلا معنلا دس معتم تا علا ميحرا
 ىنعملاوروفكل ناسنالا نا مكس ممكشسع م كاسح[ ىذلاوهو هلوق (ةسداس !|ةلالدلا) يحر فورنذا

 َّ لك, ابلغ امن دإ | ماسعت ا ىلع لوالا» امحالاب هيدقهامح [ىذلا وهف اهبهيلعم_ن ا ورومال ا هده هلر دس نمنا :

 اهلاوحأر' ايد 00 ا لاب اع هانم يدا رهن خيا شل! احلا ةنامالا وو مدشنام ظ

 اهفاكتو تاعارزال نكس ملةرختالا سم أالول هنا كلذ نيس ىنعم هولا اذه ىلع معنا نكي لالاو ةرختالل
 | قسلاو ع رزلا فاكتريسعن م ءادّس ا هقاذع ىلانعت ناك لب ىءملل ذري ىلا اه<دو ن اوما بوكرلالو ظ

 أل اذهور وفكل ناسنالا نا لاق م هزل هذه ىلاعت لصذالو نيدلا بايىف هيريتعمل كل ذب ةداعلا هللا ىرج أ امناو
 ٠ | *لا ىلع هلاثعي ونار كيو نءهلارحزدلاولا معناروفكل دلولا نا لوي م هدلو ىلع همعن“رملاددعي دقاك

 ٠ 1 | ارم نشب امتلاء سدا ورفكو معذلا هذه اوعذد مهنأ نيبفر افك أ! ىفكل :ىلاعتدرو أ كاذلفا

 | تا ماين دانا امهنع هلا ىضر ساس عنب !لاهوروكشلا ىدابع نم ل_لقو ىلا هلوقهريظنو

 نب ركدشملا لك ىف هومعت ىلوال او فا نب "ىبأو صاعلاو لهجو او دسالا دبع نب دوسالا اوه اضيألاقو

 1000 كب زىلا عداو مالا ف ك نعزي الفهوكسان مهاكسنم انلعج ةمأآ لكل) ىلا ههلوق هه

 ا ملعا (نوفات هبف نك اف ةمامقلا مون مكشن مكحي هللا نول معتاسعلعأ هللا لف لولداسن او مية

 || همعلرك يو تيوب نإ وههسعت رت ذمدقال ىلاعت هنأ

 | هلوققواولا فذحامتا (ىلوالا هلثسملا) لئاسسم هيقو ةوكس ان مهاكسنءاناعج ةمأ لكل لاسقذ فاك ام
 كاوقأ كاملا ىف (ةيناشلاهلمسملا) فطاعلا ف دس موسالف ةيقانعمالكلا اذهل قلعتال هنال هما لكلا

 دهاجم نع مايذلا/صتخ كسنملاتفاوانان رق (اهئاثو) همن نود يدع ساعي ا لاق (اهدحأ)
 ةعبرشااوه كسلا (اهعبارو) تاعاطلا»ادالاتيعمانامزو أعم ناكماما هلوفلاياغلأم (اهثلاثو) |

 مكن انلهج ةمأ لكل ىلا-هتهلوةل برقالاوهو لافقاازام اسداوءاطع د , اور ىف ساسءنبالوةوهو جاهملاو

 هجوالفةدابع لك ىلع مسالا عقواذاوةدابعلاوهو كسنلا نءذوخ امسنما نالو اجاهنمو ةعرش

 عضوم ىلع هرج الهو عبذلا الا هنم مهغيال فرعل ىف ك.نملا نال يذلا ىلع هوةاجحاله لق ناف صيصخفا
 نيم ليلو عيل, سومخخ فرعا فالس ان اللا د ع (باو 0 اهتقر لغو ةداخلا

0 



 ئذلا كلذ ذ اعنَسا ىلءر دةنال ىهف أش اهنم بادن ا بانذلا ناق هنم له او هاعكم 6 اودادعالاو قانا :

 وج .؟ةكنالماو عيسملانوك ىنوام كس نال ةللاص ىلو الا ة4الدإا نأ ,ملعاو .باددلا نم ا

 ةقصت سما موك ى ناوأ ةرب دمة ةملاعةةلاغ نابوالا نؤكو ما نوكي نأ اما لالدتسسالا اذ هلدقناقأ

 ٠ | (ىانلا ماو هلعالال دل ةماها ةدئاف ىأف ةرورضلابمولعم كلذكأ نوكسؤذ نال دساف (ل اهالاد) ميلغعتلل ٍ
 مرد تيل دلع تاه نط ةهافءمنوكتال نأ ةحا موك ىنأ نم مزاد ال هن اله دمذرال ةلال دإ اهل يف ٍ

 | ءاسنالاو ةكتالللا ل.ئاتاماوأ بك ار كحل ةروص ىلءةعوضو تامل طاهتا اهيفنودقتءباوناك |||

 رو

 ]| (باوملاو)نيمّدقتملا ءاسنالا كءاو او دكئالملا ميلظ بج ولاه فعن نا ىلءاسخومظءباوناكو نيماتقتملا 4 ١
 ُ ةلالدلا هده ىاعمي وهن عافنالاورارضالا اهتم هيثم نك وكلا لءةعوذطوم تاسإط بهتوك اما |

 ْ لدتا ا اانا ىو اقرت مقنتال تالف ةأمأللا نع ىضنلاصرخشو وردنا نه قاب خاف 0 1

 هنأ يطع نم لق أ نوكن نأ ىف ىقشر ىلاعت هلل ارمغ مماظ»ت نا لةعلا ىف رَوقت ده نيه دَمتملا ءاسن الاوكتتالللا ||

 ' نف لعنلا لاسم واامتانيب راهن وق ميناس ةريستلاينا عرشك اوىلاعت |

 0 (امهدسأر 0 وق «سفق بؤلظملاو بل اطلا فءض ىلا هل وقام مالكاو م لال نم. -وةسءاوراصأ عدا

 ةادنع رمل هملتسا ام هممْذقنْمَس و هتلذ نأ بلطول هنا ثدح نم با اطااكيصا اف ٍبادذلاو ٌمسصلا ةئمدا رمل |
 ١١ برق اذهوايتدامعوأ م معلا سة بولا او ملا لع ن نمسااظلانا(ىناثلا) بولاطملاةْزرْئَجبايذلاو :

 | هضزاحملانكلا قيقا لابس ىلعفانههامأ ربدَمَتلا لمدس ىل-ءوه لب ةقق- سنبل ايلا مصلان وك نال ||]
 الا ثلان'هحوانههو ىوشي نا حد نءىلءالازوك ال فءضا!نال انستدرنأ قضوا

 ةرطامملا تعامل لاشخن «يهذلا 122 كر وولبل نكاوةَودْلا ث مح ن ءال فعض هلوق ىبع«توك نأود ْ

 ىىظعت وس هومظعامىأهردق وح هللا اوردقام هلونامأ هولا اذه فءضأ امو بهذملا انته شا ||[
 ماعنالا ةروسىف ةرسفم ةماكلا ءذهو ةيدور عملا فلكي رش اهتسلا خ هيا : لءمانسالا:ةغازاع تال '

 ١ اى ىلكلا لاه كم أو رمشلاب لود !ىلا ةجاح ىأف هتيلاغم ىلع دخ ار د ةءالزبزعو*ى لعفهناعردعت الىوقوهو :

 ' | نب ب قكو فصلا ني كلام مهودوبّملا نم ةعاج ىف تلزئابماماعنالا ةروس ف اهريطتو هنا الاهذ_هىف ١

 ْ | ضرالاو تاوهسلا قا ن٠ غرفامل هناك س هنا اولاق ثرح هللا مبتعأ مه رغو أ نب يعكو ف ريشالا ٍ

 1 ١ | هلوق لزنو مهل اس دكت الاهده تازنن ىرخالا ىعهيلجرىدح | عضوو حارتسلاو قاتساف اهقلخ نم ع

 ٠ (| | نءىلاعتهقلاتأذ هب زانت بصف هس 2:1: لوقااو هتاهبسشاا هذهأ نم ناملعاو بوغأ ن ءاتسمامو ىلاعت

 .هلوةبام فال تافصل راس ةبما 0 نع تاس هيزاتوةيب شل ةوتياس قالب تالا ش :

 فالخ مذلاو حدملا قاقدتساو ىعادلاو نضرغلا ئعأ لاغذال اريئاس ةهب اش« ن نءةلاعفأ هب رخو ةيماركلا | ا |]

 ظ فصولا زيزع تعتااراس هناه-سوهف هللاهجحر ىراسمنالا مساسقلا وأم "مالا لاه ةلزتعملا هلونام

 الا هدحتالو هءوهتال تاهطاو دكردتالة:مزالاوهلذتال لوقعلاو ردة الراك- ذالاو هدوصنال ماسهوالاف
 أ عم هللاّناسانلا نموال_سر دكت الملا نم ىنامصي هتلا) ىلاعت هلرةتاغصا!ىدمرستااذلا ىدعسأ

  0رك دتامهلالاب قاع ام مدقا ا احس هناا ( (رومالا عبرت هنا ىلاو مهةلخامو موي ديأ نميأم لعد ريسص» ٍ

 هم الا ءذه ىلاعت هلا لزنأ ف انس ن هركذملا هملع لزن أ أ ةربغم | نب دماولا لاعت ىل: ام لاق تا قنلا جانا ||
 لأ نوكتن أ ىضتقب السر كن الملا نم ىنطصي هقلاهلوةف ضيعبتللن هقلك ( لوتالا لاؤسلا) نالاؤسانههو |
 أازاج (باوملاو) ضقانتلا عقوفالسرمهاكنوكا ىضتقي السر ةكت الملا لءاح ةلوق ةو مهلك ال مهضعب لسرلا |||

 ٍْ ليئارزعو لف ارساو ليئاكممو لد ريك كت الما رباك | مهو مدآ نب ىلا السر ناكن ءانههروك ذملانوكينأ '

 || لاك (ىناثلا لاوسلا) ضقانتلا لازف ة ضع ىلا السر مهضعبف ةك.الملا لك امأو مهلع هلل اتاواص ةفملاو | 1
 | ىناطسصءنوكينأ بحي هداونا ىل_ءلدف*اشيام قانعامم ىنطصالاداو دعي نأ هتلادارأول صزلاةروسف 1
 : ديما 0 عود متافقطسلان ءنسابقلا ضعبو بيل , الامدهو 8
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 نه نو دمعدو لام ةف هلئالذ حوضوو همعن ميظععم هلعر اذ تحصل ا مد_ةبام هناصسس نيم كلذ نع هللا |

 ىم«للد نع ةذوخأم تسل ىلانعتهق اريغا م_ّمدابعن ا نيمف لع هيمهل سدلاموان اطلس هب لزني ملام هللا نود ظ
 03ه, مسها نيبلامو هلوق نم دارملاوهو ىل علل د نءالو ياما لوي موق نمدارم اوهو ْ

 اد نكالطان نوكينأ هنأم اد هلوق لكل ب جوف. ةءمسشوأ لهوأ دلت: نءوهن كلذك نكجر,م

 ةرمصنلا قغتتدقاكمتلا نءمهلرصتندحأ مهل سيلمهنا .( امهدحأ ) ناهجو هسففربست نم نيم اظالامو ظ
 قنفذ الاءذبم ةلزتءملا تدتحاو ىرعلا الا تسدل ةمخ ا ناف ةقعأب ريصأن مه رفك ىمهلام (ىاشلاولام'دلا ىف ْ

 تانآالا ءذهو هركذ مدت نم نعي تانسباشتانآمملع ىلتت اذاو ىلا.عت هلو قامأ مولعم هملع مالكل او ةعافشلا |
 اورناذامهاهج عم مها نيف ماكت-ال ا نابيو ةملقعل ا لال دلل ةنمضتم امن وكأ تان اهنأب اهفصوو نآر علا ىه

 بحاص لاو بضغلاو ظيغ اةلالدذارماو ركحسصالام_ههوسو ىفرهظ ةزمملا مملع تضرعو ةلدالا ىلع
 1 ع فرءنّرقو ماركالا ىنعبمركملاكراكنالاواز وس اوروغلاو معسمتلا نم ع.مظفلا اركتملا فاشكلا

 1 ارذلل ةيهاركلا مه»وجو ىف فرعت اكسل لاف (اهادس ) تارا عر كنا ىف نيريسفمللو هلعاف مسن مام

 ا اي وركيدأا وركن لتاقملاه (اهئااثو) عفرتلاوربعتلا امهنعدقتا ىضر سامع نبا لاه (اهناثو)
 ]| قعلاوبوثولاو شاملا ةدوطسلاح اجزلاو ءاّرغلاو لمان لاف نوطسد نو داكب ىلا تدل اوقامأ ىلاعت

 . || نيْسْوا اوءايننالا ىلعم_هدّرم يظع ىلا دعت كش هياوبطوخ ام راكسنالا عظعت بوثولاو سطبل ننوه
 نمهلوقفاشكلا بحاص لاهرانلا مكلذ نمرعشب مكي أف ألة لاقف دولاب مهاب اق, نأ, هلوسر ىعأ من
 ,كلع ىلتام بد..دردضلاو ةهاركللا نم مكياصأ امو أم سيملع كوطسو ساسنلا ىلع مكظ. غنم ىأ مكلذ

 هوبا ومكق" نو داكت ىتلاراننا !نممكلا يذل! نا دارملا(امهدحأ ) ناهسو هسفمكباذ نم هلودف

 0 ثداراانوكي نأ( ىناشا اوزمغلا اذه نمو بغا !نمتان الا هذهةوالت دنءمكلاس ام مظعأ مكلاعف

 . ريصت مو ةثوا ىلا مهريصءهدعب ملالهالا همف مكنكمامربك !ناف مكجاسع نعف هب نوم.خام مك 3 نم |

 ريخ هنا ىلع عفرلابرانلا ئرق فاذكلا بحاص لام فران اامأ واهتع مكس رئال ىف ا ةمئادلا رانلا ىلا

 )0 ٌرطانو ص اصتخالا ىلع بصتل ورانا اوهىأراشلا لمقف كلذ نمرششأم لوب الثا ناكف وذ ارم

 ب .اصلاق ريماس ب ودو ,هرفكىءاواماذا اورهكن يذلا اهدعو هنا هناصسزم مت رش نم ل دبلا

 ا أان) ىلابعت هلوق ه اريخ اه دعوو ! دم رانل ا نوكت نأ لةحيو مالك ف ا:::سا هللااه دعو ف اذكلا

 بايذلا ميلي ناوهلاوةةجاولو اءايذاوةلع نا هللا نو دم نوعدت نيذأ انا هلاووعقتساف لهم برمذ سانلا
 هتاصس هن العا )ي ْء ”ىوَل هللا ناهردق قدح هلنا اوردقام بول لاو بلاطلا فءض ء.هو ذة نة سال أمش

 مهلوق لاطب | ىلع ل ديامء. "ال هذه ىفرك دل_ءالو هرفمهل ةجال ام هللا نود ن منو ديعز مما ىلبق نم نيبانمل

 الثمءاسعم فدكف لسا هيءاجىذلا (لوالا لاؤسلا) تالاؤسه«يغف لثم بريذ ىلا عتهلوقامأ ظ
 (ىناشلا لاؤ لاو الم كلذ كناكام لك ىمسي نأ اج بي رغةرسحج ةتكنراك الا فلثملاناكاسا(باومحلاو) |
 71| فصولا نمهروبام ناكاذا (باوحلا)ءادّسب !مالكلا اذ ميملكتمل اوه ىلا سعت هلل او ىنطم ا" دو برض هلوق |
 || هريدتقحهو ريدت ىأهلاوعّمساف هلوقامأ م دة دق سعأ :داعا ةفزنع هرك ذنوكيو هذ لل ذزاج ىلبق نم اموأعم !
 ْ' ع ا ىلسع هي ىلا-هت هللا تح | فعضا ايات ىف ناك اب ايذلاّنالعاو ربدستلا عفا ااو عفا عامسلا سفننال |

 || ترق هلاوعقجاولو امذاو ةلذ نل هق نود ضنوعدت نيالانا وق (لوالا) نيهجو نم مهاوقلاطبا ٍ
 1 | هن اكفادك ؤماضت هسفشهنأالا لقت دسملا ىنىف لص ناو لوع مخلل افمنوع دبوءاتلاو ءاسلا,نوعدي ْ

 || اهلعج لقاعلاب قبلي ىدكف اهقعض ىلع هبايذ قاخ ىلعر دقت نل تعمجا نا ومانمصالا .دهن الاه هنا ص |

 || فكفمهعامجا لاس بانذلا اوقاذ نأ لصتسي لاه هن اك لاسحلا ىلع يسن هلاوءةجاولو هلو ةفادو.عم أ
 ٍ سصأ كلرتالاه هن اكس هنأ اك هنعمو دقن: بال أس بادذلا مملسي ناو هل اوقنا(ىناكاو) مهدارغنا لاس
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 رمسم لك و يو اب بلا مالو لل حالك ديدن لويشمر كرم ل مم ند نيد لوس نطاو 1

 هقااتاذ ف ىأ هقاف اشكل !بحاص لا هداه قهقا فاو دهاجو ىا.عت اوف( عبارلا) هل قاخاملا |

 لاؤساا) لسا عيا وب قس هس ادعس طل كا لا د نمو نب نسل نمو

 قد هللا ىف او دهاو لاه كهف كد اهب سو أ هيقداوشا نجم انتل ناكر ةناشالابذم هدام (القزلا 7

 هناثم- نم هللاءاصةداهللا ناك املف صاصتخاو ةسيالم ىنداننوكتةفاضالا (باوملا او) هداهجا
 هوجو همن (با والا)داهملا اذهام (ىناشل ا لاؤساا) هبلاةفاضالا تحصرإ_بأ نمو ههسرلالل زق ا 1

 ثمح نماسل دلا ىةنغرال :دامعالا لعش ال نأ هد اه قدح نع هو ةصاخرافكلا لاتقدارملانا (اهدحأ !

 هنشاوناكو ىوق لالا ىف مهداه ناكدقفالوأ اودها كا رخ او دهاع نأ (ىلاقلاو) ةونغل اوأ مال 0

 ارنا انا تاعامأ فوع نب نج-رلا دسعل لاق هنا همعدهلت ا ىقررع نع كوزو رديمون,يهةصوختنثأ ١

 لاه ينمؤملا ملاذ قسد ننزل ديحاقف هز هوه دهاجاينامرلار خا ءداهج نس هتلاضاو لغاجو

 لقنلالاو نآرقل ان هدا رلاهذه نوكن ن ادعم هنا -ءاوءارزولاةريغا اون. وءاسمالا ةنءم مأوا' تناك اذا!

 امنع هللا ىذر ساد عنان عئىورو هي الريسفتلاك هلاهاغاق لوسرلا : نع كلذ مسن اهل هاو هرئاطت لنك ١

 نم نانليبق لاف هداه مان مأ ىذلا نمرع لاقف : ةّردلوأ مت دهاج اك هداهج قح هللا فاو دهاجوأر دنا
 منال ة مول هللا ىفاوفاختال داس ق-سامعنب ا لاق (ثلاثااو) تةدص لاف سث دمعو موز“ يسرق

 ةماهاو هللانيدءاسعاىف مكعسو او غر ةدسأ 0 لع قح هشاواعاو لاهذلا لاق عب ءارئاوا |

 لاو 1 وهلا نعم كسفنأ اوّدرو نكمي ام عمجو ناسللاود.لاب نير هقول ظ
 ةدزغن م لسو 4. لع هللا مهلا لوز خجزا؟و ىووهلاو رسفنلا ةده ا هداهس قدس كرا انبهتناددعأ] 5

 : لكشف فيااكسلا لك ىلع كا ذ لم < نأ ىوالاو ربك الا داه+ !ىلارغص الا داهلا نم انعبرلاف كود |

 ةدهنآ ىبكل اول اهم ن0 (كاشثلا لاؤسلا)داهج هيلع ةظفاصملاف هنعىرشو هرم أم

 اذه (با وللا كلذبخ وفم هتاقتو-هللا اوةتاهلوقنااكمعطتساامهللا اوقتاف هلوثبةخو نم ةنكالا |
 اودهاحو هللا ل اودي ف كف اهعس والااةثهتنا فاك هر وقادر دةلاب طو رشم فماكتلا نالدمعب ١

 نم كاع اولا ري نأ مصبال ىت-اقيش م لؤالا ف داهملا ناكدقو فيكو هءلعنوردقتالهجو ىلع هللا

 هنا لاقي حق اطبال جو ىلع هبجولنأ كلذ عمزودفام كتر هنن كفلقيإبا نب الا هلوشبدللا هضفخت خذي

 مايتساوههلوق (لوالا)ةثالثوهو ضاوالاهذهلويقيجونامناس (ثلاشلاعونلا) خوسنحا
 تافيرمثتلا مظعاب مكصخ دقق تفي ؛ رمثتلا اذه مكسخ الق دبعلل ىاعتهقلانمفب رثثت شكت ناءاذلب 1

 مابتجا ف لة<واذهقوذةداغس ىأواذ_هنم ىلعأ ةمتر ىاف هتعاطبلاغتشالاو نم دلت مراته

 لاؤس نع باول اكوهف حج رس نم نيدلا ىف مكملع لعجامو ىلاعت هلوقام أريستل او ةنوهملاودي ادهلامكسش
 ىلاعت هللا باح اف سفنلا ىلع دي دش قاس هنكا ترك ذاك ام 'واغد : رشتناكس ناو نءاكتلا ناودو يي

 ىلانعت هللا لاك ى . تسص لاو: :ءاتما ئضر ةزيرهابأآن ا ىور حرس نم نيدلا مكي لع جامو هوقب هلع

 نكسلو ىلد امهنغ هلا ذر سابعّنبالاقذ ةقرسا ااوانولا ن نءانعنمهناعم عرس نما فرت زوالا

 لصأ ىف جرد اس( ل والا لاؤلا) تالاؤسانو_دو مكس 'ءعضو لارا ىنب ىلع ناكىذاارصالا |

 قيضلا لاق مكسف حرا نو دعت ام ليده ضعبل لاق هنأ امهنعهنتا ىضر س امعنب | ن نمىرر(تارثازةعلا |

 (ىناشلا لاؤسلا) قمضلالاسةف كلذ نع لسو هيلع عصاقلا لوسر تلا ابنعهللا ضي ةينضافإ ل ||

 | لس. لفامئاف ىلسي نأ عطة#د 0 نخ صخرلا:ناستالازوه لق (باوملا) هب , الاف حب را نمذاو ماا

 هدد علني ل هناصس هناق اضيأو هقرمصة ا اورقسا | ىف راطفلا عاصلل حانأ ومويلف كلذماتسي ) نمواسنلاج || ْ

 هن أح نءهنااه ومع هللا ىذررعنبان ءو ةرافكلابوأ ةيوتلاباما اهتءاحر * هل لعحوالا بواذلان نءئش

 : هيلع هللا ىلص "ئالان و ساسلا نيب ىضقد ىتحنينت لق لمع نأ ٠ اقلا موف اكاهتع ب غرت ةهخر !
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 ١ ءاهروا

 000 اوان +ل ب قاسالا باكا قادارأوا ركنا (باوحلاو)

 قريكس ادا رااناوهورخا هوب  الاهذه ىواداو هنوكىطسصمدوبو ىلع" الاهذهتلالد نم مزاد الفدإو

 |ةنالاهذهفو نائوالاةدمعلوةىلوالاة ب , الا ىف لطنأ هنا فيس هن 'أك“ 5217م ىلاسعت هلل ريغ د. ءء نع

 | ناكل مهافطصا ىلاسعت هننا نال لب ةها !ممن وكأ سا دكتالم ا ةحرد .واع نا نيمف كن الا ةدمعل وقلطأ
 1 ل دومعم هكر الملا اولع-ناهر دق قدهننا اور دقام م منا نيب ىلاعت هن' كف م دامع

 وفل امون دا نيباملاعب اوهب هع أ ًاكالذاو نواءفنامىرو نولوةءام ععسي هناريصن ع.ه-هتانا هلوقب

 ابتدا سعأ مهفاخاموةرخت الا سعأ سبتادي نب امدده دع لا يزتسأت اموال دإا ىف م دقن ام م عمضع»نلاقذ

 ومالا غجرتدقا ىلا ءفوقو مانا لالا ةداشا ميدبأ نيام لوقت رؤمالا عرقا ىلو فوقي هع مم

 | ةيصعملا ىل_عمادقالا نعرجزلاة باسم نوضتب امهعو يو مكملاو ةءهلالادّرفتلاو ةماثلاةردقلاىلاةراششا

 ٠ ْ او دهاسو نو لفن مكلعلرمدلل اولعناو مكبراو ديعاواو دضءاواوعكرا رااونمآنيذلااهمأا) ىلاعت هل وق #

 2011| نم نيإسملا كاهن وه ميهاربامكسأ هل ءحي رح نمنيدلا ف مكملع لعج امو مك ابتباوه هداه قح هنا ىف
 ا . || ةاكزلا اوةوةالصلا ١ ومقأفساننلا ىلعءادهئاووكح و مكءلعاد_.مث لوسرلان وكما اذه ىفو ل.

 ا | تاوبنلافمثتايهلالا ملكت ال هناصسلالعا (. ( ريسمالام عنو ىلوا ام "ذك الوموعيقاب اوهدتعاو

 00 ا ا اسم ةعرأن ءوهو عارم لا ىفمالكلاب هعملأ |

 أ | لالا عيت ارنا كلذ ل أي (اهتياردؤ ماد كلو مج وامر "تقل

 ١ (ناثاو) كال دب نين 1 سم ناكل 21 ا اانموم

 ظ أى ات اوه كلذ دعب هلوقنالفاسناب اماو همم .رمص طظفالا نالفالو أامأ طف نو.:مؤوملا الديد ارملان ا

 ||[  بابا! ىفام ىصقأ نينمؤاادالا قولي ال كلذ لك ساسنلا ىلسعءادهعش اووكتو هلوةونيإسملا كامءوه هلوقو

 1 | ل ديال رك ذا وال را يزل صم ل: ىو عاجلا والظن! نال اتينا

 |تادوءامسثالا هدهب نب رومأم صيسصلا ىلءمنوك ل عتب الاهده تاد دق لذ م هادعام.٠ نءكلذ ىث ىلع

 |ةزءاسلا باطما جال هنا صيسختلةدئاقناسقينأ نكي داني رومام لكلا نوكل عتب 2 5

 ْ 5 قار ذ دقن برومو هو (فانلا عونلاامأ) صيصختل اورار ةالا كلذ ىف مها ند رمشنلاكو هلو 5 ىلا

 ٠ 1 00 فرش أ نالذلذو 0 ةعبرأ ارومأ

 ظ ا لال اذه تازن ىتح ندع ونزع 0 اق ناامح تاني رام

 ظ 1 1 هريسغ اوديعتالو هودعءا (اهدحأ) اهوجو هيفاورتذو مكي راو دبنعاو هلوق (فاشلا)

 0 ظ | هجو ىلع تاعاطل ارئاسو دوصسل او عوكرلااولعفا (اهئامثف) تايبنماو تاروم أئارئاسف مكب راو دبعاوأ
 1 ظ هذه تفطع لا ذلف باول اباىف عفت ال ىلاعت هلل | ةدامع هب د_عقد لام هناف لعفد نأ كمال هنالةدايعلا

 | اهلص هب دي رب امنع هللا ىذر سامع نب !لاهريملا اولعفاو ىلا هت هلوق(ثلاشلا )دودكسلاو عوكرلا ىلع هله |

 ' || نم عون ةدايعلاو ةدايعلا عاونأ نم عون ةالصلانا بتئرتلا ادهىف ىدنعهجولاو قالخالا مراكمو م-زلا

 ناحالا ىلاو هننا سعال ميظعملا نءةرابعوهىذلا دوبعملا ةمدخ ىلا مقرنا لءذنالريملا لعف عاونأ

 "1 لولا نس>وءارقذلا ىلع ةقدصلاو فورا اوربلاه مش لخديوهلا ىقا> ىلع ةقفشلا نع ةراعوهىذلا

 "ا نم م* وهاعم ١ هفاكلب ةدايعلاوهو اهم ءيعاوه انعم فلكر ةالصاا مكفاك لاق هن اكس هز" 6 نماناإ

 ا لن ةرح " الا علي رفطلاح الفل او اوفتل انعم لسن نوت: مكلف ىلاهنءوقام أ تاردطلا لهفه ةدارعلا

 ايصقتن م مضل رفءادأ ىف ولام لق ناسا ناف ةبجرتلذلك ل هاراصنالا مساغلاوبأ مالا لاقو

 سلو



 همال/

 رصس < دج 23 1 2

 نامت ادا ىلع كلذ ل دفاقسان دمنا نلعدقو الو دعني اضاع. او رك نأذا زادقنماتلا

 ددولال رشلا نا عم هنماصتعالا ن ع فيكو هتناباوههتعاوهلوق (اهيناثو) الدعهنوك قسافلا مد ارأ|

 رفكل امويف قاضلد ءايعرثكا ق ولد هنا نم ةدسلا له أهلوة ام ناكول هلال ىلوملا م ءنذ هلوق (اهعنان 3١ هنمالا

 توف ناكسف هم رثو»هوالادح اىلاوملا زارمش نمد وال ناك لبى وملام هناك امم- مدعي داسفلاو

 زودعال ل لبق ناف حالما الا م_هعمجب نم د ارأ مهن اصس ا ىلع ل دف لاا كاذو ىو ب هنان فصول نأ
 | نيرفاكعلاو ني_:مّوملا لوم ىلاسعت هن ال5 ةصاخ مهاريصنلا م مث هنا امة انتئينسؤملا لوملا عن وكلا

 نارقلااودر دعه كلذاو .كتراناثنيرفاكا ىلوا!سّدب ونيتموملل ىلوملا معاداة

 تاسثا ىلع لدب لبق ع نم ني! سملا كاس هلوقنا ) اهعيارو) ىلا عت هللا مراوح رضو عاجبالاو |||

 صوصسأملا ه>و ىلءىلاسعت هلل هللا ىلا تفءضأ غل تااكولا_م.الىلاعت هللا لبق ن ءاناو ةمعرسشلاءامعسالا |

 الدع 0 ا ابابا اس انا ع (باوحاو) |

 ةءزلة سم نوكت نأ ب حور فاكل نم نام الا: داراف همزاول:دارال ةسْزاّةسمئذل اًةداراتناكن الوقنف اا

 هل اوةامأو مالكلا طدسامح اوكا ذ نكي ناو هس: لهذا دن ص ىلاسعت هن وك مزل ف ىلاعت هللا له ةدارال 4 ١

 قاخواهدك اوقسافلا بلق ىف ةورمالا قاخ هناصبس هلاف مكس لع دراواشيأ اذ هلا ةيذ هتاباومصتعاو أ

 روع ىف عقب ةلاحم ال هنا لعو ناسا نيالا نم نيطامشلا هلع طلسم عئاملا عفرو هنمهي َرقو ىنتشملا ل ٠
 | مزالاذهفدهاشلا ىلع بئاغل | سامق محن اف ىلوملا نيل نوكب هناف كلذ لف م لكدهاشلا فو لالشا او أ ا

 نيماعا ابر هلادهلاو نوئمْؤملاةروسربسف:هوأ إو يلا ةروسرب سف متة اك اانمكم الك طقس لطب ناو مكملع | ب
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 ( ميحرلا نمحرلا هللا مس )
 ةاكحزللم_هنيذااونوضرعموغللا نءمهنيذلاو نوعشاخ مهتالصىف مهنيذلا نونمؤملا زفادقز ١ ظ
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 |نواففاح مم اواص ىلعمهنيذلاو نو عار مه دهعو مهن انامال مهنيدلاو نو داعلا مهل اف كل ذءارو ىجبا 01
 تمسي

2 

 ||| ناكنا حالفلا لوس مكح هناصس هنالعا (نودااخ اهبنم_ه سو درغلانوثرينيذل!نونراولامهكئاوا | |

 دةنام ةضرقن دقنا ( لوتالا ثحلا ) نش نم دب ال تافصا ! كر: خرمش ىف ضوه! لبقو عيس تا قدا اعمدسم ا 5

 (| حالفلا تايثب رابخالا هو ة راشبلا هذه لئا نيعقوتماوناكَيممْوا انا كالو ه.فالالو عقو ملا تنثت ١

 ملف وري ىفءاتم ١ ل.ةودار | رفلفلا جدااا تسلا هوعقوبامت اس ىلع لدامجاوبطوخن مهل

 : فرصم نب ةلط:ءا رق<سلعو الفل اىلا هريس هملفأ لاقيو ةراشلا ىف لذ در أ كح حالة !ىفلخد ٠

 هةلوق(ىلوالا ةصا)ريسفةلاو ما مالا ىلعوأ ثمغاربلا ىفواكا ةغا ىلءاوحلفأ نعول وعمال“ ائبلا ىلع لأ ْ

 نود ثاخ م_مالصف مه نيذلا هل وق(ةتاثلاةفسلا)ة )قر ةبلاةروسىفنا.ءالا ف لوقا مدةدقو نونمؤملا |
 حجيراو1لا ل اهذأ نم هلع نم ممهتمو ةرهراو فوملناك يولقلا لاعفأ نم هلع نم مه: عوششلاىفاوفاتشاو |

 ل-م<نأودبال هنال_صيف عشاسملاف ٠ ىلوالاوهو نيرمال نيب عج نم مونمو تافتلالا كرتو نوكس كا

 رطامنا تفتلم نوال نأ ل ورتل نمو دوبعملل لاذ لاو عوضا دباس لاعفالا نم بلقلابقاسعتياممشل |

 ٌكلورتلا نمو هدو عضوم ملا اراظان اهرامماك انسن وك نأ حرا ومللاب قات معو ريع اع وسلا

 قاعتي امناف حراولا:قاعتيامالا سل ناسنالا ىلع ىربىذلا عوشمللا نككوالاسهثالو انمع تفتلءالنأ
 لوسر ناكو مت ةيزئاسلا ىلا مهراصإ أ نوءذرب د نيلسلا نك ريس نب أو نسل لاق ريال باقلانأ]]
 لهف لق نأف هالصم هرم زواسال ناكو أ أطأطةنأ الاءدنهكزئالف لذ لعف مسو هيلع هللا ىل_ههللا 1

 الفأ ىلاعت هلوق (اهبدحأ ) روءأ هيلع لادا بحاوان دنع هناا اقةالساا ىف ب>اوكلذنا نولوق

 جي



© 

 ل صصص د ميسا | ممم + ةعمسسم ممم سلا ل املا 0 كا
 هم د مس بسسس م سس

 ٌيوطعي ملامخالث ةّمالاهذ هللا ىطعأ ب عك ن يجو رمييأ ىلايعتدقلا ىلا امهيجاف نا ىمأ عجا اذا لبو

 لاؤسلا)م كيسا ىنوعدا لاهو حبرح نم نيدلا ىف ميل ل عج امو سائلا ىلع“ ادهش :مهاعج ءايدناللالا ا

 ةيصءملاو روكا هللا قاخ اس اولا ةف قاطدالام فاك” ن ءعئملا فان الا دهم ةلزتعم !تلدتسنا (ثلاشثلا
 (با واساو) صنلااذ_ه حب رصب نم كلذو جرملامظعأ نم كلذ ناك امهنءءاسمنمث ماعلا ورذاكسلا ىف
 نم كاوا هقارع باني فكل هئارمأ ؟ دقفال عج هلع بالنا ىبضتقي رفكلا كل رتورفكلا كر هما

 | وهمهار امكيأ هموت نياكتلا لوبقل (ةيفايلا بعوملا) لاول! لاز نامبدقلا ىوتسااملو خلا لنعأ '
 ًااهمدقتام نوعضع ةيوصنم امنا ءاّرغغلا لوقوهد (ا.ه دجأ) ن اهجوت هللا بصن ىفو لبق نم نياسملا كوس
 انأ (ىناشلاو ١ هماتم يلا فاضملا ماق أو فاضل فذح مث ميهاربا مكسأ هلمةعسو مكن دعسو لق هن ا

 | ىلع هسندل ا ءرك ل نمدوصذملانالعاو ميهاربا مكس أ أ "هل نيدلانى ىعأ ىأ ميلنعتلاو حدملا ىلعابوصتمنوكي
 1 ا هيلع يده ارالنيخاوناكبردلاو مالدلاوةالصلا هيلع يهرب عب رشه عثارشلاو فيلاكتلا هذهن

 انههونيدلا اذه لوبقل نيداقم ممروريصل بيسلاك كلذ ىلع هسنتلاناكف هدالوأ نم ء_مال مالنا
 ا نمزىاوناك ن يذلا نو:مؤا ا باطلا ىف لخ ديو ميه اربا مكسسم ألما (لقالا لاؤسلا)ث لل

 || هدلو نم مهرثك ناك امل (امهد>أ) زيهجو نم (باو+لاو) هداو نمنكي لولو هيلع هللا ىلا ص لوسرلا ْ

 | 0| ١١17| نامتدق نان كلوتوحد (اهينانو )كل دز اج برعل ا ع و هطهرو لوسرلاك

 || لعفم- مسفنأ نم نينمؤملانىلفأ ”ىنلا ىلاعت هلوق هنمو هداو ىلعدلاولا ةمركن يلسملا ىلع مال_..لا هلو
 ل لازلا) مجاهناهجاوزأو ىلاهت لافام ىلعقدلاولا مر ؟هناسن ةمرحوداولا ىل_عدااولاة م رك ظ

 1 || عرش سبا لوسرلا نوكحنن' اوس مالسلا اه_ملع هارب ا"للك دع هلم نوكت نأ ىضتقي اذه (قاثلا '

 ٠ ”هن"اكف نانثوال ةدبع عم عقواسمنامالكل | ذه( تاوطارمعاو ,! هلم عشانا ىلابههلوقد دكو ولو صوص 1

 سوا 13م اهل قلعت الف عق ارم لا لمص افتامأف مي-هاربا "هلم ىهنانوالا كرو هتلاذدا .علاه ىلاهز :

 ((امهدحأ) نالوق همذ (باوهسا )ليم نم نملسملا مك اهسوه ىلا عت هلوق ىعمام (ثلاشل ١لاؤسلا)

 ةالصا اهرلع يهاربا لوقوهو هب اتسم ةوعد ىن لكما ناف مال_آل | هيلع مها رباىلا ةنعجار ةياثكلا نا |

 | هللا صدم أ اعف ىلاعت هاب اصتساف ثلةل م انتر ذنمو كا نسما راتو مالملاو 1

 | نيلملاب هم ىعستس هناو هتلم لثعا د© ثءسسىلاعت هللا نأرريخ ا مال-ل اودالصلا هلع هنا ىورو سو هيلع

 هللا ىطرساسءنبان ع ءاطع ىورفك ات اوه هلوق ىف ىلا عدها ىلا ةساتاكلا (فاش ؛ااو) 1

 | راجل هونا رقتلا ىف ىأ اذه ىفو بتكسل ا لك ىف ىأ ىلوق نم نيلسملا كد اسعسهقتا نا لات هنا امنع ٍ

 ضرغلا اذهل كل ذي مهامعم هنا نيف ساسنلا ىلعء اد هشاون روك و مكيلعا دمهمش لوسرلا نوكأ لاهت ىلا هنال
 | ١ قائايستنا قملاول قزم ءكامم هللا بعك نب ”ىلأ ةءا رقاضدأ هيلع لديو هلئانال ا قلي الاذ_هو ا

 لدجال مركالا مسالا | ذهب مكاسمسو مهالا ىلعم ؟لشة زبانشز[ تار ةلاىفو نآرقلا ىل_عةمد هللا ثتكلا |

 || ةئلاشلا هلءلاوهاذهو هفملاكتاود رتالوءودرعاف ةمار تجااءذج.هللا مكمخالفةروكذ ذملاةداهشلا

 1 ءادهشهتمأنوكت كو | انيلعا ده“ لوسرلانو فيك هاف مالكل امأو فيلكا لوبقل ةبجولا

 1 حرمش (عبارلا عونلا) ةح عاعبالا نا ىلع لديام هنمذخأ هناا ور ةبلاةروسف مدع دقف سانلا ىلع

 || تاضورفملا ىلا اهفرسص ب وةاكنلا اون اوةالسصلا اوهةافهاوقوهو ىضءاادك ولا ىر# ىرد ام

 هللا اوس سامع نبا لاه هةيصعو هفاطلأو ةيعودل او ةملقعلا هلئال دبى هقاناومدتع او ةدوهعملا ىهامال

 ف ةرطتاو كسك الوموه نورذحت اممم كل ةوهعدّلا اولدعجا لاغقلا لاهو تام يملا لك نع ةمصعلا
 اوما ةلزتغملانالعاو كيسحول رصانان لا ومان أ نه هناصس هن اكتفرمسالا معأو ىلوملا معة مكلف

 نامالادارأ هنا دس هنا ىلعل ديس اندلا ىلع ءادهئاووكت !هلوقنا (اهدحأ 1( هوو نمتان , الا هداهم

 ىلع« ادهش اونوكتن أ دارأا ذافايسض يمال دعاك ءالاهدابع ىلع ديهمشلا لعوتال ىلانعت هنال لكلا نم

 ا 0
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 نعال



 614 وو واع وبوس بودوص ب

 ْمصالو ةءاطولاعتهتدوهدنلا نان هملعاودكحاو عوشمل ا وروضحلا نمدبال هنا ىلع اوةفنا دقة ثوهاكتملا | ا

 نيثروصلا ىدحا قدرصدااراص لحال هأ نمّدبالف همزاولو هتاذىفرخ الا لئاعامعتمدساو لكورفك ||
 لاعفالا كا: عاسشيادقلان مدارااوةدارالاو د-هّةلا الا كلاذامواولاقف ةمدصعماك رخالا فوةعاط |

 روض نمّدبال هنا ىلعاوةفتا اذهاف روذا اد نعالا انهاوص- ن كال ةبعادللا هذهو لاثتمال ا ةمعادل 1

 ارقي ناو ناطريغبرقينا ةءارقلا مامن !نيلفاسغلا هسن'ىف هلاهحرثمللاوبأ هيشفااركذ دقفءاهقفلاامأ || ٠
 تدف شخ ل نم لاقت هلاىفانخ ار مشب نع كلاب بلاط ىلأ ن نع لقن هناف هلا هجر ىلازغلااموركسفتلا ْ 3

 نه لله نب ذ انعم ن نءو عرساةبوةعلا ىلا ىهف بلقا !اهيفرمذ ال ةالض لك هلا هجر ندمان عوهتالسص ]ا

 دبعلان ا مالسلا هملع لاف ١ دنسماضد أ ىدرو هلةالصالذ ةالصا وهوا دؤءةمهلاممو هدمع ىلع ن نءفرع

 نيدحااولا 4_ءعلاقو اهئم لّمعأم هن الص ن نم دسعلل بتكيامناواهرشعالو اهسد س4 بتكمال ةالادأا صمل |

 به لوقنف اسم تبناها عامجالا اخ ىو ل قعامالاهتالم نمديعلا لهنا ىل_ءءالعلا تدم ١

 تذخاال_مذا,ذرمالا اوةدض عرولا لخأو نوءاودالاس دز اواي اريك صرساساب | 0١

 ىيتانعيتأ ةحتانفلا تك رتناف احلا لاسقف كلذ ف هلل ةذةمامالا راسخ اءابلعلا ضعي تاق طاستسالا» ||
 فالتخالا اذه نع صالخلا ايلط ةمامالا ترتخاف ةفينحول أ ىنيتاعي نأ مامالا عم ءاهتارقناو"ىجفاشلا ١
 (اهدحأ) لاوقوغللا فو نوضرعموغالا نعم-هنيذإ او ىلاعت هلوق (ةثلاشلا ةفدصلا) معاهقتاو 1
 ةسجاعو ةرورمض بسلا ءرا ان نوكنال نكساواحامم ناكو أ ا هوركموأ امارح ناك ام لك هسبف لخديهلا 0

 ةرايعدنا( اهثلاثو) لالا ءسصخ أريسسفتاا اذو طقفاما رح ناك ام لك نكت رول (اهيناثو)ا ]
 هملا ةحاحال ىذلا حابملا هنا ( اهعبادو) ىلاذلا٠ نمصخا اذهو ةصاخ مالكلاو لوثا ١ ىف ةمدغملا نع 2 ١

 اهني ال ىلا ىصاعملا ىلع كلذ لمح فدكف مكتاماف وغالابهتتا كذخ اًويالىلاعتهلوقيلئاسقلااذه تحاو ١
 وغللا ممانىلو !ناكمهاغلا نيدلا ىضتقيام لكو ىناي هنا اجاوغل ىعسامغ وغلا ناين ولالا ٍيحاوةدخاؤلا نأ
 نوكيدقو هنا وغلاو نآرغلااذهلا وعسل الأ اوقل ارفك نوكي دةوغللا تاوغل مارس لك نوكي نأ ب جوف أ

 مهنأنم-ه- دم ىلاعتو هناصسولا ئامث ًانالو اوغااريف نوه دلال هلوقو ةرغالا هيف عمسال ال ودل ايد حس |

 هولا اذه ىلعو هم اب نم طلاةعالو هب ىذربالو هل ميال نانوه هنع سارع ءالاو وغلا اذه نع نوضرعي ْ

 هعمت أةالسصلا ف عوشخلا مهفصوامل ىلاعتو هناصسس هنال_عاو اماركاو صموغللاناو اذ او ىلاعت لاق | َ

 فيلكستلا انبات دعاق امه نيد سفنالا ىلع نيقاشلاكرتلاو لعفلا مهل عمل و غال ان ءصضا رعالابفضولا |

 لوق (امهدحأ) نالوق ناكرلا فو نولعاف ةاكرلل مده نيذلاو ىلاعتهلوق (ةعبارلا ةفصلا ١ لعأوهو

 | نمو مكسفنأ اوكزئالف هلوقو لك رتنم حلثادقهلوةكىش ص دو لعف لك ىلع عقي ةاكرلا لعف نا لس أ
 امم مكرتو مهروطتىلابعت هلوقل بوذا! نمر_هطناممال كلا ذب ىمءاستاو لاملا وح نم حرت ام هاج
 دقةظفالا ءذهّنال برقالاو»اذهو ةصاخ لاو مالا ىف بجاولا قا هنانيرثك الا لوةوهو (ىناشلاو)

 ٍْ تعم انبع لادا ناق اكسيل ليشمل ممل مر عقليا رع اذهبعرسشلا ىف ثداخا

 ىنعملا ورهف | ىلا باصنلا نم مك زملا هدر ىذلا ردا نيعلاف ىنعمو نيع نيد كرْتشم مسا ةاكرلافانكلا |

 هنالهريغه سف غو بالو هلنيلعاف نيك ملا لهدف ىلاغت هللا هدا راىذلا اودوةبك زئلاوهىذا!ىككزاالعف |
 قع هلال عاف لت اتللو برضا | لعاف براضال لاقي لعاف هث دلل لاقيو لعفاانءانعم نعريعبالاردصم مام 0 ١

 | نافءادالاوهو فود فاضمر دق ونيعلا ةاكزلاءدارب نازو< هلكمالكلا اذه ىلعو ةاكرلا لعاف كرمللو ٍ

 نور ء«موغللا ن نءمهنيذلاو هلو ةبامهنب انهه لصف لف ةاكرلاو ةالصلا نيو لصفي مل_لانه ىلانعتدقاش البق ١

 0 تاوسنط نودلاد قاب رق (ةبسادامإ هفسدلا]# ةالرصلات امته نموغألا ن نءضارعالانالاتلق 1

 ملم (لوالالاؤسلا) تالاؤسهسيفو ني.ول ءريغمهلافمملاميا تكلمامو أه-فجاو زا ىلءالانوظفاح || ١
 ثالث هذ فاشكلا بح اصركذو م هج اوزا نمالا» انعمء!ّرغلا لاق (با ولعا)ءهجاوزانعألال قي || ١ ا

 غ0 ا يي يا ل
 ع ار ١ م :



© 0 

 1 لئرم است ةرقاذكو ىلا ىلع فوقولا ندد رّوم:,الربدلاو اهلافق أ بولق ىل_ءمأ نآ اردل !نورب دي

 بوجوللرمالارهاظو ى :ركذل ةالصليقأو ىل اعتدل وق (اهيناثو) هيناعمو هثانع ىلع فقء انعمال:رثنآرقلا
 لامتد وق (اهثلاثو) هرك ذا نقاش ورك ىكا هايس حق لفل 5 رك ذل ذاضت لف دغلاو
 و وهو ناركسلا ىهنل ليلعت ولو ةناماواعت ىتهلوق (اهعب ارو) يرن ىسهتلار هاطو نيافاغلا نمن كالو

 : عضاولو نكس ن نا عوشالاامغا مالسلا هملع هلوق (اهسماخو) اسيئدلاب ّمهملا قرغشسملا لفاسغلا ف درطم

 ةالسو ادعبالاا هلل | نمددزب م ركنملاوءاثمفلا نع هنالص هنت نممال-سلا هءلعهوقورمصعلا امنا ةلكو
 ْ | ضارأامو بسال اونمتلا هماق مدح متاع ن ء كم ال_ىلا هلع لاهتو ءاشسيفلا نم عنمتال لفاسغلا
 هير وجات . ىلهااهللا هجر ىلازغلا لاف (اهم داسسو) لقعامالا هنالص نءدمعال سلاضدأ لاهو لفاغلا

 دقفهلفغلا لام ةاكولا ىّدأ اذا ناسث الا نا هناس و ةمبلاءا انع ردا 'هلفغلا عم مالك. لاو بسلا هب درو اك
 ةوطسار سات ىوةالر هاف موصلااذكوريقفلا» جاز نه :1اربد ع ولا رع ايس ا وااشلا قاح

 1 نم هضوةقاشلاعفأ اطاادكو ”هلفغلا عمهدوصقم هزم ل هع نأ دعي الف ىلا عثهللا و دع ىه ىّتلا ىوهلا

 || عوكرو:ءارقورت ذالا اهيف سلف ةالسل ااما نكي ملو أ ارضاح بلقا !ناكءاوسءالّتسالا هبل صح ام دهام

 ظ ٠ ااا اك تدوصتم انكي نا ىف اج نم هنو ذ نأ وتو مانو دوو ٍ

 ظ ضرغهنف سل نانذهلان ناسالا كي ر < نأف م بقلا اذ_هداسفىفك شالو تاومالاو 0

 ظ |0000 اا رفقا قالمارعس تالا كاكا ذاألا قتال كل ذو ةاحانملا هشم دوصتملانا ثثف

 ا قيركسمالهللاو لاهو نانا فاحول لوق أ لب هنعالف ان بلقلا ناكو ميق م! طارصا|اندها هلوقى لاوس ْ

 «ةنعفربب ل موما ىف هناسل ىلسع ىناعملاهذه ىل_ءالادلا ظافل الا ترحم ةحاسهلأسأو هلع ىنثأو انالف
 ١ هئيعفانانريصيالو اررالوهروضح فرءبالوهورمةاس ناسنالا كاتنو ل الا ذل ظ ىف هناسسل ىلع ىرجولو

 1 صاسف ” ليهو امل ليم تاينكلا نه ترب واوميلظب ارتاح نك ملام هعماناطخ همالكوكالو
 هتتطل دنع هملع ب اطلت همجون دصق هل نكي لور اكفالا نمر كفي مهلا قرت سم هنوبكل لفات ماكل نأ الارابنلا
 هكطابخلاوءاعدلاو ع”رضتلاوءانثا ءااو دول اراك ذالاوةءارقاان مدودقملا نا كشالو م هنمعىلا ”رابرصب ل

 مكعلل اري هناسل نامت هيئابرب ريكو هللا ل الد نعءالف ان ناكو هللا باسكت اب اءوجت باقل ناك اذا ىلا عز هلئا

 هللاوظعت نوكي نأز اجولو يظعتلا اهنمد ىلا وحلا و عوكر رلا امو ل وبقلا نعل ذدعبأ افتداعلا
 لص اذا هنالو هس“ لفاعوهو هب دينمب عوضول ا م محمالا هظعت نوكي نأ زال هع لفاعهنا عم ىلاعت

 رفكلا نيب الصاقو نيدلل اداسع هلجالريصي'م ةَعْسملا نم اهيذ سداو سأرئاورهظلا ةكرح درجت الا قول ميظعتلا

 اهوصملا ىلع هيفسد لّدقلا بمو ةقاشلا تاعاطأ راو د اهلساو ةاكررلا و جيلسا ىل_ءمدقيو ناميالاو

 | دوعةماهلا فاض', نأ الا ةرهاظل ااهااعأ رميل ةوظعل ا ص اويل ا :ده اشم ناب عطّشي لقاع لك لل_هنابو
 اوفاتشا اهقفلانا( اهعباسو) روضلان ءامفّدبال ةالصل نا ىلءتاراتشعءال هذه تل دف ةاسا لا هذه

 |ريدنا| ىلا متحا اذاناعمروضطلاو ةسغلاامأر وذا اول ودار ةنالاوةعاهلاد :عمالسلابهيومامف عى

 5 |*ايسشالا ىه ىباا ميستلاوريب حتا | عم قربدتل ىلا جاتك نالف ةالصا ارخ وه ىذا مالسلا نعم ىف

 |١ عامبافالخ ىلع عوشملاو عوضللا طارتشا نايفلاخملا تحاو ىلوالا قب رطلابةالسملا نم ةدوصقملا
 ا |طرش لب ءازج الا اطرش سلا دن عر وذل انا(اهدحأ )هوج ونم(با اوالاو)هملا تفتلب الفءاهقفلا

 || نوثعلامغا» اهقفلاو باونا !مكسح ل وبقلا نمدارللاوءاذةلا حال ناءارجالانمدازماو لوشلل

 ! ْ كنمر اعّتسان مده اشل ىف هلاثمو اذنه ماقال اده ىفانضرغ ءوب اولا, تح نعال ءازحالا مكح نع

 ا أف انئسالا هسو ىل_ءكنلاءامر نمو حدملاو ودسأاو ةدهعلا. نع حرخ دف نب.>الا هجول | ىلع هدر مئاموت

 لاح ىلاعت هللا مظع ءنماذكمذلا قصتسا هنكساو ةدهعلا نع مم
 : | اقهسم صرفللاهتمزاص ةدابعلا هادا

 أ عاججالا اذه عنفانا (اهناثو) مذلاقدكتسا هنكلارهاط ضضرفالا فةءراص اهب ناهتسا نمو باوثال

 األ 0 7773335325 5 ة ة للا اي#
 ٠ ْن رماخحما



 قل

 ف حسمج ١ هس بيا

 أ دعاالا فاكمال هناوهو ةمذ لاشي أم ىلع نيب وهو سو هملع هللا لص لوسرلا ن 0 (لوالا) هوجو ْ ظ
 ضعءبأ اممم ن 6 اذاف ةمالع كلذا لعجو عاطا نا هّقحتسن ام دنا و ىدعنا هقت د امرانلاّف كدت ا

 اهعمدب ال ىذلارانلا ىلا م فهري_دمراصو نب: :مؤملا ىلا لونك نمؤب ل نم لزانمراص ضعبلا نمو ْثو
 ا

 ثبو ثلا كلم منيب قرفال هنا اهلا لاهو هجولا اذهل اثاريم كلذ ىمسف موكب اوثل انام رح نم

 ىلع 0 هنأ عم ثرو اهنال.:ةلاببت ىتااذيدلا ىف اولاف كا ذكهنعثرو هناف كلما هلق ردة رام 1

 ل دي م اقأم ىل_«و اثرا هنوة سي ىذلا لكف صو ىلاعت هنا لق نافانزك ذاع دهشي كل ذو قيقحلا ا

 نيناجلاو لافطالا اهلخ دب ةنلان ا تن هنال هب لمسعل الر بع ءزكحار ماا دض,نوراولا مههاوقنا ا ْ

 مورلاناسلي ل قو :تيحا حان تح ارح سيو ذرلا(تاولل) شد ةلاوه ةنملا لكفأ(عبارالاؤسأا) |

 مساناميالا نا هيه ذم ىلعءاسني كل ذك مالا نا ىشاسقلا ىذا (باوملازالمأ رمْومنونوكباسولجالو | ا

 سرعان ةاروتلا بدكو ءدس . مدا هللا ق 00 بعك لاف و نوْؤملا فادق تااسقف ى ماكتتاها لاقت دع

 <ىلع تافذاح مهنا كالظ فس تاهت اهتق اومراهدو»و اهعوكر ىلع ظناحو اهتةول الدضا !ىلشصوءوضولا أ

 هلوةكوهرا نم لوقلاك كل ذر اذ نينمؤملل تّدعاانمما هيدار اق ة:ا مالكامأ (باوخلا) امحاصأ

 ناامأو هرب_ذىلا هلكو هناال اهةلد ىلو دا رااقدد ةئطا قاخىلاعت هناامأو نيعئاط اندتأ اتلاف ىلاعتا

 سا كاما د انو ىلاعت هلوق هم ءاذ الاثم لعل وقت اهقاناذاووأ نينمؤمال 71

 ف هك دان رامذا نيل كال 1

 مي يكن 2 اه

 اا نموم لا ادهلاةلزئموهام ل_ع> ىلاعت هنأ عدمعال اناق عاطاول مهريغ هتصتسي ناكام ثر

 نا (اهيناثو) هلاك لذي لدعا د هنمآ اذاقلزا :11 ىف ديزب ناك "لإ ذدي_:عهنال عاط اولرفأك 8

 نا .(اهثلاثد) ثراولاىلا لام لادا هم-ثيهرداقم ةف رعمو ةبسءاحم ثودبةسويلاةسنطا ل 9

 لاوسلا) ثارولاباهش كل ذراصهدالو ىلا تاقتنا اذاف مالسسلا هيلع مدآ سا أ نك دمتناكة دل 1

 ةمح اولا تادابعا ارك ذ مق ام ىلاعت ها عمجالفلاب عسب لا تاففصلاب نيؤوصوملا ىل_عم كل فنك (قاشلا

 عسب 0 سا (با راو ةراهللاو ياو عوسلاك

 امنو كل سألنا تاولنما 1 ىلع ةظفاحلا هلو ىف تا دتاراهطلاو هانم دق لورتا او لاسعفالا ن نمتامحاول

 (باوخلا)مه ريغاهل ديال هنا ىلع نوتراولا مهكنلو ا ىلا هت وق لد.فأ (ثلاشل لاؤسلا) اهطن را

 ءاشد ن 1كلذنودام رفخير ىلا عت هلو ةاوقعل ا دعب "رلبقلا لهأ نم قاسسفا !اهلخ ديو نيعلاروهاو نا داولاو

 رام الااميف نجحرلاة رو هةم سو درغلا لاو هنا ٍلسسو هملع هنا ىلص ”ىبنل | ن نع ىرعستالا ىءومونأىورو |
 لهأ ناو نانا ىلعااهاقسودرغلا هنا اواسلاف هنامالسسلا هءلعهفتعةمأما ولأ ىودو راصئالاو |

 ما ىلا نه تافصا | ءذهنا ىلعتي الا ل دن له ( سما لاؤداا ) شرعلا طيطانوءهسي سودرفلا |

 مه نيذلا نو“ :مّوملا لقادق ةلوق نال كلذ ىلع لدتالةن الاناأندب:عو تامحاولا لك دلع شومر

 ادا اوةاكرلا نا ىلع لديالاذ_هناف لو دع ٠ءاك ز الا سانلا ملفا دق لثمن وعشاخ مت الصف

 الع وانت اقل نال مزالاو ةذاسلا لعن هور( نادال للا 1 )انههاذكفسانلا :.

 ديكأ ا نسحأ اذالاه مالا هملع هنا ىوردنونمؤما قا دق تلاقف ىماكت اها لاق مهد ىوطةركش

 هجوأ مم برضش قانا ت ولا فلن اكفلتو ىئتعض ام هللا كعاضا تلاق اهع اًضااذاو امحاسأ ت تءفشو

 اهياع مصوألو اكسو تاكرحةالصلا نال لا مالك كسا وللا ق وهف 5 عافت لولا ه:ةالصلا |

 لاوس 0 ركشلاب قطسي 31 كي ا سحعا نا معئملل لد ةاقلا لونا لد أ ترض هئمذأر اان ماكتتوروصتتنأ |

 م اداهاك ا ىلا.عت فوق لد ىذاقلا لاف (باوخلا) ,ةدواذ سود رغل انا ىلع الا ل دن له (عباسلا

 انئاربم ة#نملا هللا قاع ةمايقل امون ناك اذاعات هلاك هن الا هذه لد و أت بح وف ةقرا#ريغا ما ىلع

 ةمامقل امون مت اداهلك أنا ئاداهاك [هلوقف ةرعضينأن مل
 | ىلا هلوق 0 نّممهلل تدعا ىلاعت هلوقد ةقواذ ةئلا نا

 "هب سم

 ارهاظلا نا ده ضراعتاذاو
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 | لو نالف نأكةالوق نم نيا نماوقدأ مجاوزا لم نلادألا ىاناثحلا قزف فلا انغذحار م

 أ اشارقةأرملا تيعسمت نمو نالذ تحت ةنالث م-هلوق هسنمد اهبلعأب .لاو ىأ ةريضن !ا ىلع دانز ناك هريطنو ةنالف

 1 ا 000 ياو )«هيرم.ةوأ مهوقزت لاح ىفالا لاوحالا ا ةفاكىف نولنؤاس مهبوزغل مهنا ىعملاو

 مم افمهل قاطأ ام ىلعالا 5 :رش امم لك ىلءنومالد ,ىأ مهج اوزا ىلعالا نومال لق هاكنيمول ءريغ هيلع لدب

 اكسو ءلمقال*(ىلاثاا لاؤ لا ) نيطفأس "له لع نأ (اهثلاثو) حاجزا لوقوهو هيلع نيءولمريغ ||
 أذ تابنوكرت الاو لقعلا نا دهن ةمظم ى موةنونالا (امهدأ) نافدو ةيرمسلا ىف عّمج اهنال (ٍباولساز ظ

 00 51 9 م نيس 0 عام

 0 راسن اجل هاثرارجل هناا ةوز سبل جاتا اود لت الن آب جوف

 ىلعالا لات هرقل 4 لكان [ب جو 4ةجوزبتدلاا تن ”اذاو مكحاوز ا رتأم فصن م 5و ىلاعت هلوهل

 | ىف عاتتتسالا نيم كامو ةجوزلا ىفهل ل عال سيلأ ( عبارلا لاؤسلا) مع اوهوممنامياتكلماموأ مهحاوزا

 5 0 0 كدارخا

 ا

 ظ وتيار واسر ار 0 همن د سم كا
 02 ًّ ةنام ا هملع دهاسعملاو هملعنتؤملائذلا ىهسي هنا لعاو منام الريثك نباو عفانأر ةنوءارمهدهعوممت انامال
 : | نوبعلاىد ؤنامتا ومكئانامااو ووو لاو اهلهأ ىلا تانامالا اوّدْؤتْنا كرما اهلل انا ىلاعت هلوق هو ادهعو

 أ اضيأ عقيو هير ىلا هيرقياهف هسغن ىلعهدقعام دهعلاو اهسفنىف ةنامالا هلع نعوم ان اكسف ىناعاانود '

 1 ىعازك حالصاو ظفل“ ئذلا ىلع ماعلا ىارلاوانملا دهع هللا نأ. اولاعت يذلا هلو ةكدي ىلامعت هللا سهأ ام ىلع ا

 1 | الخ ادن وكي دكرتام لك لواننت ةئمالا تاع او هبلوتم ىأئذلا ادهىعار نم لاسةيو ة 3 .ءرلا ىيارو منعا '

 1 أ تادابعلا كلذ نأ م ؟_:اناما اووذو لوسرلاو هللا اووذالاونمآنيذااام“ ان ىلا «3 لاق دقو نام ملا ىف

 | غابسا اودبانحلا لطرد قة نااما منال لذ ف ل دتتادابعلا لكواهياعن عز رع ا تلا

 أ دوعسم نبا نعو هتالص”ميل نم ةنامخ صاشنلا مظعا مالسلا هلع لاقو اهب هنانتا ةيفكى كو ءوضولا
 1 لعفب هءزتلبام كلذ هل نمو ةالصلا نو دةفنامرخآو ةنامالا م كش د نمنودةفتام لق أ هنع هللا ىؤر

 )أ هنالءاسنلاو دسعلا ابيمر< تلا لاوقالا كلذ نمو ام هبل سامو دوةءلاو عت ادولاكهيءافولا هما فلوق ةوا
 31 دوقعلا هسف لخد هناقد_هعل اامأو هريغوأ بضغباه هسفي الف «تناما ىاربن ا كلذ نمو كلذ نعوم

 ا لودح قريتعم اب مال اورومءالا هذه ةاعا هنا هن اهسنييفروٌدنل اونأعالاو

 ' ريغنا رباغتم ةظفاصحلاو عوشلن ا َنالا هركذ ىلامعت داعأ امن او نواظف اح مستاولد ىلع مهنيذإاو هلوق

 دا راا لد اهلاكباهدؤد لام لاح مه هن امناةظذاحلاو هتالصلء' دالا لاسىف ىلصملل ةذد عوششل انف نيمز الم

 00 كلذ نوكي تحاهمامتا ا | ىلءمامشلاو ام_هريسغوةد اهطو تقو نماهطورمشل دوعتلا ةظفاسحنا

 سودرغل نوثرب نيذاانوثراولا مهن ازا لاقرومالا ذه عوج ىلاعت هقلاركذا غ تقولك ىقءهباد

 هناصس هنا عم ثارتلارةاتلاو باوُدلأ ن نم هنو دع ام ىم“ م (لوالالاو ل!)تالاؤسانههو نودااخ اهيا مه

 . || نم (باوحلا ) ةنطامهلنانمولاوماومهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هتناّنا هلوةىف مهةح نا نانمكح
0000 
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 اا

 | وهذ نم اهكتاكولاو ماودلاو٠اقملاو لاق هئاكف تانئااوهو اوزيل نماؤتس7 ل را ىلاعت هنأ نم ا 1

 1 نيقلا.ةناةلال دازيمل اركذ ل رتف اريد ة7نيرّدقملا نسح!ىأ نقلل ع نسحهلوقوءاذئااو يظعتلل قدكسملا 1

 "| هردقاذادلءذلاقااخن وكم دق ىلا عتهقلا ريغناال وأةلزتءلات ااه (ىلوالا هل كسملا) لدا سم ادههو هملع

 نيكاملا مكح اهيف لاست» نأأز ارك لمح ريو مك نع هدامعفف ن 0 ولاك نيقلاللا نسحأ هناءلو قتل ازال ْ

 ل !نوكتي قدامنا "هلفعو وهم» .ىلعالار دم هلعاف نم ددسو لعف لكوه ةغللا ف قاخت اونيجحارلا م-زاو

 دبعلا ىلعقلطيال ىاإلنا ءانأ الا قااخ دمعا !نا ىلع تادناو هن الاءذ_ه ”ىبعكلا لافت هجولا و |

 لرارعس ل دعلا كوشي الو ةفاضا الد بر لانقي نا زوض الوراذلا تر لاش روج اللا ١ ا

 ًأريطا | ةئمه كح نيطلا نم قل هنايمال سلا هملع ىسيع فصو هناممس هنال كل ذىلاعت هللا لافاسغ ا لاقيالو ||
 ععبمهنيذلانيقاادللا نبحأ هناصس هنا ىضدَقيَدَن الاره اظنا ( اههدحأ نيهجو نمد ١ ا
 نيرودملان مهري دغ ف صو حد قاخي هنن ىسء فدو خص اذا هنا (ىلاشلا) عصيال ةصاخ ىسع ى لعلم || 1 0 ْ

 هذ-»لج ىدوفّىث لك قلاخ هلل! ىلاعت هللا لوقب ةذراعم : هن  الاءدهنارانباص[باساو قاع ماس ل

 هلع نوه ا وهىأ ه-لعنود وهو ىلاعت هلوةك مكتظو مداقتعا ف نيقلا لنا نسحأ هنا لعد الا

 لدن , الاوردةّلاوهقلللا نالر3ةااوهق اانا نأودو ىناشلا در تتش ا

 هنا دوس هلا قس ىف كلذو نايسسملاو َنافل ا ىلا ءانعنعسج زير دقتلاونيردقملانسستا ال ||

 هن وك ىءجاقلان دبعلانوك ىضتقتةي الانا (تلاثل ابا اواو )تاهباش ملا نم هن , الانوك_3 لاحت |

 لك نا ىلع ل دن , الاةلزتعأا تلاه (ةيافلالثسللا) دوم هنوك نعم لان هايتك نكلا د دتم أ

 نوكبال نأ بجو كلذكن اك ذاو نيقلاسلنا نسحأ هنانهفصوزاجاملالاو باوصو ةمكحو نسحن هقلشام |

 نسا لوس نم سانل | نم م(ناوملاو) امهادحوم اوهدعلانوكي نأ ب حوأ ةمصعملاورفكلالاقلاخ ْ

1 

| 

 لك ىلا عت هللا نم نس هناان دنءفهولاقام ىلع هانلجسؤل مفراأتلاو بيكرتلا ف ناسقتالاو ماكد-الا ىلع
 :ىاكلا ىور(ةث هثلابلا هلة سملا) ءمأن لعق ع نءهلاعنام كلذ نوكي تح ىهنو سهأ قوق سدل هلال ءامسشالا

 هنا ىلص هللا لوسرل تان , الا ءذه بكي ناك حرس أ نيدعسنب هللادسم نا امهنءهقلا ىضر ساسعْنبانع

 لودرلاةؤ نةلاملا نسحأ هلق الر امتف ل اقف كل ذنم ب عرخ اا ىلا هتهلوق ىلا ىهتاالف ملسو هم هيلعأ

 <ىلا وب هناف لوي امها داصدمت ناكن !لافو هللا دمع ناشف تلزناذكهذ بتك أ رلسو هيلعهقلا ىلس هللا

 فلام ول «لسأ هلال ةورفك- || لسع تام هنا لئقف كن ىلا ب روذ هند فريخ الف انذاكن اكن ا وهيلا ج وناك |

 يالا نسحهاذلرابتت باطلا نير علان الا هذه تازنامللاق ناعما نءربح نب دعس ىكورو أ

 فا ةالسصلا ىف عيرا ىف ىلر ىو ةاولوةدره ناكورسعايتازنا ذكخ سو هملع هلا لسد! لوسر لاق |

 هير ىسع ىلاعت هلوق لزنق نكس اريخ هقلاهنل دسلو أن منها نواىلوتو ةوسنلا ىلع بالا برضو ماعلا |

 | لاف تل ازا ذكه ل اقف نهقلاسلن ا ن_بحأ هقناٌكر ايف تاق عبارلا وّنكتماريخاجاوزاهلدمبنأ ن :.كةلطناأ

 اريثكي لخدىلا.هت لاف اكهتنادمعل ةواّدشا!بدسو ممل اعتلال ولاهذه نوفراعلا |

 ظ ازهمهنوك ىف حدقي كلذو نآرقا م ظل لثجعادتبارشلااملكتدقتاياورلا لك ىلعف ليقناف ايثكديىدهبو ]||

 تطق_ةزاسعالا هيقروظرال ىدلار دقل |ءردق ناك اذادع.ةسمريغاده (باوحلاو ) هللادمع هنظاك أ

 نونئالا نصمحم نباو هةل_,عيبازيا ا رقنوسسا كل ذ دهن م كغ من هلوق (ةنمانلا ةمرملا) هتادعتملا ّْ ٠

 11 ت.مديزل وة:ثودحلا ىل_علد.فتثاملاامآو ةسان 7 ىملاك تملانا ت :املاو تملا نيب قرفلاو | 1

 .1 (ةعسانلا ع م كلردص هءقداضوهلوق ىف نث اضو قضامهوو توعكلوةك ادغتئامو نأ الا

 ةداعاود ىذلا ثعبلاو ةاما مادعا ىضىل اهنامالا لهج هناصسهتناف نوثعس ةمامقل | مون كح م

 1| (لفالالاؤسلا)تالاؤسانههر عارتخالاوءاشنالادعبيدضرادتقا ىلءاشب يال ددمدعيوهيفيام |

 (باوحجاو) غلب أماعتالا ىف كا ذ نوكمفا دلا مم «ا,اهباونو ةرخاالا مهنل دلو تولت
 ا

 ا : | 000 ا 0 ِ-__ب7ب--6 : -

0 



 م

 ظ ةقلعل انقل ةقاع ةفطنل اانةاج مث نكمر ارق ىف ةفطن هاناعدجمت نط ن م ةقالس نم ناسنال انماخ دقو

 أ مكنا منيقلالا نحأ هتلاذلر اشفرخ ا[ اقاخ ءاناشنا ما هل ماظعلا انو _كفاماظع اة

 | ةمدسملادب , الا فتادايعلاب هامل هناك هنالعا ( نوه :ةمامقا | مو مكس | منوم كلذد عب

 ' اورجو ىلء ل نام كذي امقعمرحالو زاا1لن14الاد رعم د _هرالا مدئال ىلاعت هلل ةد معد لاغ:_ثالاو

 باقي لالدتسالا (لوالاعونلا) اعاونأ لأ ال دلا نمرك دفةداد>ولاو لالا !تافصب هفاصصتاو

 انقاخ دتلو ىل اعئو هناصحس هلوق (ىلو الا ةمترملا) ةعستىهو ةرطفا١ناوك اود_ةالئاراوداىفناسالا

 ىلع ل ديءانبو هو هلا.عفر دكت ا نيب نم ل_بتا ممال :صالخلا ةلال سبل او نيط ن ماللالس نم ثاسنالا

 ةداتقو دم ركج ءوسابعن الا قفناسنالا فريبسفتلا لهأ فادخاو ةماي لاو ةمذلقااك لقا

 | ةياكلاا:اعج ٌمْنيهمءام نم هتيرذ تةلخو نيطلا ن هلسمد افمالسلا بلع مدآ هنمداراال:اّقمو

 011 ناالانورخا لاهو هدلولو مال بلا هلع مد" ال ىل اشنانالاو مدا داووهىذأا ناسالاىلا ةءحار

 || ىبااهئاضعأ ىف هنوش. ما ةمثمطأ | ءازحالا ىف ةلالسلاو مالسلا بلع مدا م -!انهه نيطلاو مدادإو انهه

 أ ا نمناسسنالا قلخ أ دبو ىل اعنهلوةاقياطمريسفتلا اذهوا م متراصص ىناا ةمدعوا ىف تاهو تءّم>حاال

 | ىهو ةفطغلا! نم داوءانا ناسالانا اودورخأ هو همفو ني-همءامن نم ةلالس نمو لسعد مث نيط

 ْ هلا ويطلاو ةيتايناماو ةءاويحاما ىهوةيذغالا نمداوتيامن اكلذو عبارلا س ذهألالضن نم داوتتامنا

 | | ةلالس نما داود ادعت وكي ةق.قحلاب نا الاف“ ءاملاو ضرال اوفص نم داوتءامتا تاسيتلاو ةسئابنلا ىلا ىهتنت

 ف ظ ليوأتلاا ذهو امن تدام : ةرطفااداوداو ةتالنا راوطا ىل-ءتدرا ويثاد_يةلالسلا كلت ا منيط نم

 ا رارق ىف ة#فطنه انلعس مث ىلاعت لود (ةيئاقلاةسراا) تافلكتلا ىلا هدف حاتعالو ظفال قداظم

 ةفطن كلل ذ اعل هرهوح ىل_ءح مث انمطالوأناسنالا اردو>- قلخ هلا ةفطن ناسنالا لعج ىن_عمو نيكسحم

 رارقلابدارملا وةفطنلا هذول انيكمارارق رقم>-رلار اصف ةأرملا م>ر ىلا عاجللا,بلصا | هفذقفءان' الاب المأ ىف

 || قيرط كلوتك اهيِفّرةّملا ةفص ىه ىلا ةناكتا انمسرلا فصو ثردص ل ايءامسف رقما وهورارقلا عضو.
 | تااصاع مىلاعت لوقا( ةالاثلا هدر 11) تزرحاو ىش ثمدح ن نمتنكامنال اهسفن ىف اهتناك1و أريااس

 | انتا ىلا عت هلوق ( ةعبا رلاةسإ رأا) دما مدلا ىهو ةقلعلا تافص ىلا اهج افص نع ةفطذ ناو ىأ ةقلع

 ىهو ةفرغلاك غضوعام رادقماملاكسح + ةعطقىأ ةغضم دءاملا مالا كل ذانلعج ىأ ةةضمةقلعلا
 ||| نلخ ىعساهريءاضارعا قارا مضار ءا ضعد ىغب هناصسدنالاةاخ لولا ى مهو فرتغلام راد_ةم

 ةغضملا انةلخف هلوق ( ةسماسخلا ةيئرملا 0 ةدئازعا زجا اهيف قاع ىلا عدو هنادس هناكواها اعل ضارعالا

 1 رو ا ا ةوكاذك ا هانرمصىأ اماظع

 1 هلوق ( ةعباسلا ةملرا ) اسهل ةو سكللاك هلعببث مظعل ارتسد مسللا نال كل ذو اسم ماظعلاانوسكف ىلاعت هلوق

 8 اذ انا ودح هلعج ثدحاهدعبا ام همام لوالاى لل .ايماتاخ ىأ رع رخآ امل ءانأشنا مث ىلاعت

 |١" ةاضعأا: وشم لك لد هره انو + طابع دواو ةنك 1 تاكو ارتصبو مين! تاكو اعيهسو مكنا ناكواةطانو

 ىورو ني> راشلا حرشالو نيفصاولا فضو اهب طم ال ةمكح بئارغ عءو ةرطف بنام هي ازا نم ءرج لكو

 ةماوفطأا ن نمز ف هر اوطاىف ةدالولا دعب هايا هللا فد رصتوذ لاك امنع هللا ىذرسامعنبا ن ءقوعلا |

 هلوقبهبقع هلا لوقل | اذهل .لدو توم نأأىلا هدعبامو لمع اومهفلاو راحو با.شلا ءاوّدسا ىلا اه دءنامو

 ءاشنا لعج هنال هانأ ثنا لاقاغاورع نباو سامع نب ان ءاذدأ ىو ص ىنعملا ادهونوتما كلذ دعبمكنامث

 نديلاالحورااود ناسنالا نا ىف ماظناا لوقن الطب ىلع ةلالدب الا ىناولاو هلءاشنا هقلخ مات او همف حورلا

 الا هسا ؟كرقرلا اس لص امم [؟0ال د ايفو تاقسلا لغو مبكرا اوهن ان الا نأ نيب هن اوس هنأف

 عجر ةكحربلا نافهللا ىلاعتن ىأ هللا رايت هلوق امأ مد سيل هناو مسق:. الئ: ناسنالاّنانولوقي

 اهاكتاريكناو تاكرلاو ىدملانوكين از ومو هالعدةذءىشل ا ىلع دازام لكو ةدانزلاو دا دمال ىلا اهانعم

 ا - يمول .
 0 وا رج ردح ادخال



 ا .

 ْ هربا نال ضرالا هو ىلع نايملاءا تما رباق ”كلدحال هلالو هت-ولاراحلاءاعالو ضرالار قى
 هب ةجاحالف هنر 3 نم امارات لعانفلار تصر .نماهلمتيامنا هوجولا هذه نا لعاو قمعلا ىف ذي ةناغلا

 سرغلاو عرزلا ىف ةعفذملا ىلا نواديو رضا نم هعم نواسي ردع هانعفردتب ىلاعتهلوقامأ اهنهئثىلا
 اساثهانلعج انعم ل+ق ضرال اى هاكساف هل وقامأ مهلا هم و مم احاح نماضلعام رادقع وآن رمدنأ | و : ٍ

 "لد دو نوع>جو نوحسرامل اة سجس هيلا ع نم ىلاسعت هلل | لزنأ ام-_ممعهتلا ىذر سامع نبا لاق ضرالا ىف ا

 هب باه د ىل_ءاناو ديتانانارقلاانبأ ضروب وت سورس برر لا 0 ليثااوتارفلاو أ

 لعهلوقوفاذكلا نحاص لاق هيل ازاو هعفر ىلعر دز نا ركحفهلازأ اننحا 0

 همذو هقرط نم قدرطو هي باه ذلا هوجو نم هجو ىلع ىعملاو لهفالا.هرخاو تاركنلا عقوأ نم هيباهذ ||
 كامب .ص | نأ مارا لق هلوق نم داعيال ا ىف غلب :ًاوهو ئث هيلع رسعيال هناو بهذملارا دستقا لاك ظ ١

 ءاملا ا رك ذءاملا قلي هتمعن ميظع ىلع هبئاممل هلاصس هنا مث نيعم ءاسعوب 5 5
 : ام_مناقامهففانمةرثككباذعالاو لضتلا ىلاءترك ذامغاو بامءاو ل. ن لا :ًاشنافل

 تانللا ىف ىأ ةريشك هك اوف اهيفمككةلوقوا بابو اطر هكاوفلا ماسقمو مادالا ماقمو ماعطلا ماقم نام

 ْز :وصفاتكلا نحاس لافت ولك أت اهتموهلوقو ةريثكسلاهك اوغلا اهيفف بانعالاو لمضتلا اهيفنا
 اهلا بيجو هنوعط اهنانرنع اهلمعي هعنص نمو , اهنرتح ةفرح نم لك اي نال مهلوق نم اذهن

 حرت ةردثو ىلابعت هلوقامأ نوشدعتت اهتم مكشياعمو مكفازرا هوجو تانذ 2| هدهو لاق هناكهقزر ل.

 تحاض لاف ةرصش مكلأنأ اثناامو ىأ ادتالا ىلع ةعوق ص تترقو تانج ىلع فطعووذءاذيسرو

 ا نااماونوندسوءانيساهعسا ةعقب ىلاروطل اهمف فاضي نااماواذع ال ني سرودو «انيسروط فاشك 5

 دفء انيس نيسرمسكن خ ف اضا نوف كيلعنو سقلا ىسهاكم ملا فاضمو فاضم نماكره ل.ِللا.مسا نوكي 8 ؤ
 لف خف ة نمو ءابزسو ءايلعكث دن تل فلأن وكمال العفو ةعقب اهنال ثدنأتلاو أ ةمعلاو في رعتلل فرصلا عن :ء | 1

 ٍْ مالسلا هيلع ىمومىدو هّنمو ”هلياورمصم نمد ل-ةو نيطسلف لمجوه لءقوءار معك ث دن أتلإ هغلأ نال هفرض د |

 لاقي اكنهدا | امذو تحنتىأ لاخلا عضو فون نهداان تدنن ىلاعت هل اوقام أر مدل ىلء انس شءالاأرقو

 ريهرت لاق ت تان عمت تان :!نا(امه دحأ )ناهجو هسمقو تنم ىرقو دزااهعمو ىأهد:<ريمالا

 لقيلاتينااذاى > مول اممطق 5 متو لوح تاجاحلا ىوذتيأر

 ىلا ىلامتهقئااهفاضاامغناو نورسفملا لاف ترزلا هيفوامنو دي تينت ىأ فوذحم هلوعفمنا (ىناشلا

 ىلع فطمق نيلك "الل غبصو هلوقامأ ٌكانهاههظعمن الو ترمشنت اود الملا ىف ترعة تنم نال لدخلا

 يلاعتو هناصسدنا لوقلا هل وزيمللا هي غيس صب ىأ هب غبططد ام غام هملاو غيسصلاو نياك الل ما داكأ

 ريصعت نابو ةرخ دموةيرط ىه معافتالاابهيقكي ما اًةرمل هذه حرت 0
 1 ناو اعل وقتاناويملا لاوح ابلالدتسالا(عبا رلاعوذلا) هب عافنالا هوجو مظعيو اهنم تدنرلارم اف

 | (نولمع كلذلا ىلعد اهبلعو نواك أت اهنمو ةريثك عفانم اف مكلو اوطب فاس“ مكين زرع مادتالا كل
 مكصح ةدنه وق (اهدحا) هجوأ ةعب رأنملضفتلاب هفدرا الحي رعاهفنازكةنلاعتو تاس لا ١ عاأل

 : ضاختو عورضا ١ ىف عمتجاممماهمفراشعالاهجوو املابلاب عافتنالا هوجو عيج هتمدار ااوامنوطد ف /

 أ ءاذ_غريصتو ةوهشلل قف اوم معطو نول ىل او ةراهط ىلا لت سستف ىلاسعت هللا نذان مدلاو ترل نيب ن
 1 ةمت وهذ هب عفش | نمو هش دلا معنلاىفادو د_همكلذ ناك: مىكحح.و هلا ةردق ىلع اا ذب لدعدسا ٍ

 اهلدع لامعذاذاو ا | ميطابارشاه دع اهعورمذ ىلا اهمنوطد نم رخىتلاناملالاهذسهف اضيأو اند |! | 0

 يكتم ىأ ةسوتفم ان وكشيتاكر ةر ف انكسسلا بح اص لاو ىلاعت هللا ةردق يظع قع لديك لذوارثأ 7
 كلذ ىر ع ىرغاموا ماتا عافتنالاو اوعس كل ذو ةريثكس عنانم هذ ىكلردلوك (اهيناثو) ماعنالا |

 عاام اهي نرعفتتت ةعيعدابينرمفتناكعا قمينويك ماوي
 | ل تجالاباضبأ |

 عل ا
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 .«4+غ ٍْ

 | هنامتاراص تاعاطلا ىف ةَقشملا نمهلمحتن امف باوبثلا ءرملل لسع ىتمءنالنيفاكملاو حف ةدسفملاك اذه
 | كلانلخ دا كلذ تلعف اذا موصيو ىلدب ناب لقول هنا كل ذنيري ها ةعاط لجالال عفاسنملا كلت ل جال تاعاطلاب

 | ةداعالا ةنامالاددسعبو ىلاهت هللا هريخا م رج الف ةزلسا بلظلالا لعفا كل دي قأيال هناف لالا ىف ةنملا

 | أ هنالربقلا باذع ىنن ىلع لدتايكالا هذه (ىناشلا لاؤسلا) عافشالا باطلال هّمءاطبهيرلا دياع معلا نوكمل

 |ةنامال اوربتتل ا ىفءاسحال ا ني هال انيب ركذن)ونومءدتةمايقا |موهمكن امنوا كلذد سعب مكن امش لاف
 ظ هذه ركذ نم ضرغلا نا ( ناش او ةثلاشلا ىفن نيت املا رديف سدل هنا( لوتالا ) نيهجو نم 738 وطاو)

 1ن ء(ىلاثلاعوذلا) ةداعالا سنج نم وهف هركذ كرت ىذلاوةداعالاو ةنامالاوءاشنالا هن الثلا ساند >-الا

 | قاخلا نعاك امو نئارط رط عبس مكقوفانقلخ دلو ) ىلاعتهلوق + وهو تاوعسلا ةقاخم لالدتسالا لئالدلا
 لاقي + ضعي فود اضع ن وك عع اهقراطتل قد دا رطاسها لءتاغ اوتاوعع عبساك 1 0 رط عبس هل اوةف(نلفاع

 إ | جاجزلاو للملا لوقاذه بوث قوذانوث سل اذا نيوتن ب قراطو لعن ىلعالعت قدطا اداهملعن لجرلا قراط

 "كت الملل ما رطامنال كِلَذب ثمعم ىىسع نب ىلع لاو اهايط تاوعم عيسدلو ةكوه جاجْلا لاقءاز هلاو

 اثيلعهماعنا فهجولاوافربسسماهبف بكاو كلا د ارطاهمال نورخآل اهو ناريطااوطوهلاو حيورغلا ىف

 امنالو باوثلا عضومانالو ةكالمللار ةماهلعسو |تمءاملا لازئاانق ازرالاعضوم اهلغس ىلا عت هنا كل ذب

 انك ام (اهدح ٍ وجو همضف يلف اغقاينا نءاكاموهل وقام ىسولا لوزن :وءامبنالا لارا ناكم
 | ناىلاعت لوقكوهو هذيبعْي نايفس لوقاذهو مهكلبتف عب ءسل |قثارطلا مهملع طقستن ا نهنيظناح قلخلا
 | نعابتمتاكريلاو قا زرالا مهياعلزننل موت وئاها نقال د)الوزتنا ضرالاو تاومدأ !كسِ هللا

 ايكامو هوقيلءلا لاكي انتر دق لاك ىءاسهل ذل ل دف*اسشالا هذ هانةلخانا (اهئلاثو) نسحلا

 | نعاك امو( اهعيادد) رجرلاة يامن مد.في كلذو مهرئامضو مهلاوقأو م-هلاسع أ نعى عي نيافاع قلنا نع

 ظ ىلاعتةلوقك هياءابنو حصاندرا ىذلار دقت نءحجرذ الثل نوظفاحاوا ن ف لب نياناغتاو ميبلا قا

 ىلعةلاداهنا (اهدحأ) لئاسملا نمريثك ىلعتلادذب "الا هذهنا ملع اد كفاه جره وول اخ فىزام

 ىلعاهت انقبناكما عمللوالاداضتىرخا ةفصولا ةفصنمماسجالاءذ_-هنالقناناثعئاصلادوجو ظ

 أ كلت نء أش ناف ةعمبطااب لولا داسف ىلع ل دنا !(اهيناثو)ريسغمو لو<# نم دال هنا ىلع ديةغدا اكد

 ةعيبطل ا كإتريغتل تافصلا كلت ت ريغتاسعا تلق ولواه ريغت م دعواه واقي بح ولةعبرطلاب لص-ولتامملا

 |لهاجلاو بجوملانال ملاعردافربدملا تا ىلعل دن (اهئلاثو ) دجومو قااخىلا ةعببطلا كلت ترقتفا

 تاثكمم ا لك ىلعر داق تامولعملا لكب لكب لاعهنا لعل دن (اهعبارو) ةسحملا لاعفالاهذ_ههنعرد دال ا

 ا ارداهناك امللعءاشضا١ناىلا ا رظنودي الاعب رصصىلا ارظنرمشناا وريث ازاود ىل_علدت (اهسماخو)

 || تناك امءازيجالا كالت ىلا بيكرتلا ةداعا ىلءار داق نوكي نأ بجو تامولءملا لكيامملاعو تاثكملا لك ىلع ||

 | لئالدلاهذهرك ذناكلال اوذي دما ة:الةملال دا نو حتت نأ سي ىلاعت هللا ةفرعم نأ (اهسداسوا

 || نمانلزناو ) ىلاعت هلوق « ثانل 'ىفاهتاريثأت ةيفيكوراطمالا ل وزعب لال ددسالا (ثلاشلا عوذلا) اممع

 | مكل بانعاو لمت ن تانج ه.مكلانأشناق نور داقا هب با هذ ىلعاناو سرالا ىف هاكسافر د.ةنءام* ىلا

 ظ 0 (نياكالا غسبصو نهدلاء تدنن انيسرواطن مح رق ةرصشو نواك ًاناهتموةريثكدك اوفاهيذ
 هنلا نم هن ل بص امرك ذ مالو ىلاعت هللا ءرك 3 مزتيالف م هذلا لوضل ىساكل د عم هنأو ةودعت ع

 الايريشملا نهنزورثكحالالاةزءاسسلاىفاوذاتشادةذردة:ءامءامسا نمانازئآو ىلاعت هلوقامأ ا 1

 مكقزرءامسلافوهلوق هدكخؤرو افذالا نم رهاسظل اوهو ءاعسلا نمةةمقل |ىفءانملا لزتي ىلابعتا
 ظ ةيئاملاءازجالا دعصا ىلاعتوتلاّنا ىعملاوهواعل ءاع» ةاممو ناضل ادا رت

 ْ اننا مثديع متل كلذ بيسي ةيفاص ةيذع تراص تح «امسلا ىلاراصلا نموراصحلا ىلا ضرالارعقز

 | || اهقر لد املا كلَ عفش م0كلدالولو ه- ءلا باس! ار دق ىل_عىلا.عت هنا هلزنم مث نوكبتتو فلتأت ديا
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 هدهف همم حب مسن خشنه ع لطو هلذخك قاف اذ ذاك اكن او ةيعبشت "كليم ٠ نفد رهأ ىوق و هرمصتنا 0 ظ

 اهداسفحوضووابتك اكرلاهنءباوكا رك ذام هلا هنا لعاو مهتءىلاسعتهننااهاكس قلادبسلا عوج 325 ١

 ١ || هريسغ نمزج ناب كل ذكريصزامناو لالخ أ سف نم هنالالاالوسرريسميال لوسرلا نا لءي لقاع لكن ال كلذو ٍْ

 لع> لالوسرن هوكي نأ ب هدلع :ركااروهلظ دنعفرمشدلا سنس نموأ كل ا سنس نم ناككاو سف تازملا» أ
 امأو ةسناؤملاو ةفلالا ةنظم ملا ناودو ةمدةةااروسلا ىف هناس يمال ىلوأ رمشبلا "هل نم لوس

 ليلي او دهم اطأد اشنالا مهمزلم تح اسفر اهمال هتدارا هباودارأ ناث مكماع لغتي نأ ديرب

 ١ امأو كلذ نع نوهزخم-اسن الاو ذامعنالاوريكتلا وربجتلا ليمس ىلع موهلع عفترينا هياو دارأ ناو لوسرلا

 ديلقتلادوجو نالطوقسلاةياىفودوئ ذل ا ذوو مدع ىلع ددلقتلا مدعي لال دساوهفاذم انعوسامم

 نواعياوناكم_منالاونذك دقذ ةنس هبم-هلوقامأو هم دع ىلعل دينبأ ن نءهمدعفْئُدلادوحو ِء

 مهيلع بحو ةزجملا ىهو هن وبن ىلع هلال دإ !ترهطظ نأ هنال فمعضف هناوصب زك مهلوقام ًاوهلة علك ةرو

 زعملارهظو لناو هيدا ىلسعلدنال ؟هلوداانال «:اودروولنىلا كاد فق ؤازو بالو لاش فلوق

 هنا اهكزتمرجالروواظل اهنا ىفدب وجال هذه تناك اور هظت لوأ ةلودلآ رهط احلا يقلل

 انا احاذافاةسحوو اننمع ًامكلفلا عنصا نأ هيلا اذم> وأفن ودك ا.« ىرصناب رلاق)ىلاعت هلوق

 اولظ نيذلا ىفىيطاذمال ومهنم لوتل | هملع قس نمالا كلهأ ونين ا نيحو زلك نءاهف كلساف روت

 بر لقونيملاظلا موقلا نماناعش ىذلا هن دا لذ كل هلا ىلع لعم نو تنأتد وتسا اذان وقرخ

 ع

 اس 1 ل ل ح1 تس ا زب عوج م ص سس

 "سلال 7 ©

 همفق نو ذك ىفرصن ا برهلوقامأ (نيلّ اكن او تاي ال كل ذ فنا نيلزنمل ايش تنًاواكر ايمالزنم ىلا
 لد فرملا (امناثو) ىانام همسي نكت بيس مهكلد أ لاو هن“ اكن مهك العا هرسن فنا( اه دحأ) هوج

 مهيلعرصتلا ةواس مسمي ذكتمغنم ىادبأىسءملاوهناكمو كاذلدبىأ كاي اذهلوةناك ىنونذ وف 1
 مكلفا ىلا مسه لاق نيه هوذك اموهو ب باذعلا نم مم دعو امزا-خاب ىنرصنا (اهتلاث)
 هع ناك نئلكو انظف ىأااننيع أ, كاغلا عتصا نأ هيل اني و أت لاق هءاعد هنا ناجأ انو يلم ع 58

 هدهو ةئلاكن مع هذا ن نم هلع مهلوق هنمو هلع دسفم هلع دسفي الو هل رعي الد همام :هؤاكي اظفاح هللا نب

 تويثنال هتروص ىل-ءمدآ قلخهقلانا مالا هيلعهلودب مسوكست ىف ةبيشملا لوقدناسف ىلعتلا دبل
 ة.فيكباملاعناكو اراسخ ناكهنا لمشف كافل عنسص فدكالسلا هءاعهناىفاوفاتشاو كلذ نم عني نيعال
 ةاوقل برقالاوهاذ هواه ذات ة.ضيكال فصوو ةنيفسلا لج هلعمالسلا هيلع يجن ا لدقو هذا 5
 لمدس ىلع ل وقلاءلعفلا باطق هعيش وهاك الا اموَل نا معافا م ءامحا 3 هلوقامأ يكفر 5 8

 نيب دّدرتي نهذلا قدرمأ اذه تاقاذا كنا هساعلمادلا وميظعلا نأشلا ىف قدح وهاك ا
 نانلا“ نمو لومالا ف لوص#لا باك روك ذمهري رفتماقوامويف ةقرقح هنوك ىلع ل ديا دو نمو جذل

 امأا هركو أاعوطاتتا ضراللواسهل لاق مث هلوق لم مب ثفتلاو يظعتل ا ليدس ىل_عا ها هامان ا للا نم
 ءاملا تير اذا حونل لبق هنا ىوز فو رعملارونتل اوه هنا ل نورا رولا ف اوفلتةافرونلاراثو هوز

 ناك لمقو بكر هنأ ها هنربخ دونا نم مءاملا عبئا ةليفسلا ىف كلعم ع نمو تنأ بكرافروذتلا نمروف» 0

 لخادلا نيسعن نع ةفوكلا دعم ىف ىبعشل | نعف هناكم ف فاش او ح ون ىلا راصفةراست نم ناكو مدآرونت 0

 ةدرو نيعدأ ل !اقيعضومب ماشلا,ليقو دصمملا اطسو ىف ةليف سل !لبع مالسلاا هيلع ح ون ناكو ةدنكب اب ىلياس 1
 هنأ (ثااثلاو) امهنع هللا ىذر ساء نبا نع ضرالا هبوروئتلانا(ىنإتلا لوقلاو) دنهلاب

 مال_بلا هلع ىلع نعروغلا علط ىأروذتلارافو ( عبارلاو)ةداتق نعمالعأ ىأضرالا ىف عضوم فرشأ |
 ((سداساو) انوا حوموقلثموه(سماشاو) ريغلا جولس دنم ناروتو ١
 نالٍب اونا اودلوالا لوقل او هللا همر نبا نع هبل ءاملا لس ىذلا ةنمغ سلا نم ضفتملا عضوملا |
 حونل ةءالعزون:اناروف ل_هج للاعت هللا نا ل عاوز ودكم ال لمأ درب نءزاج ا ىلا ةةءقطلا نع لوذعلا |
 جل واوان زار اوما وانام اسس سس سس ه1 0:00 ب <
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 1 عافتالا ةلينعوبلا لع تالومحماف بالا, عافتالا هجو تال نوامق كلغلا لعو العر ةوق (اوعبارد) ا

 ١ | كاعتو هناصسلا ل_ءاوب لدتسسيو كلذ ىلعر كثب كل هماعنا ىف نيه>ولا نمد عج كا ذاورصلا ىف كل لاب

 ا / حوت ةصق(ىلوالا ةصقلا) انههىهوروداارئاس ىف ةداعلا وهاكص قلاب اهذد نع ولا لثالد نيبال

 | ةريغالان ميكا ام هللا اوديعا موقانلاةف «موقىلااسونانلسرأ دلو دةلو ) ىلاعتهلوق ه 5 مالسأا هءاع ٍ

 | لزتال هللا"اشواو مكملع ل ضف. نأ ديرب مكلئم رشرالا اذهامهموق نماورفك نيذلءالملا لاقفنوقتنالفا
 ْ ناكاحؤف نام وةلاق (ر- ىّت- هياودررتف ةنجهب لحرالاوه نانيلوالا انئانآ ىف اذه انعمءام كت الم
 : | ممكحاه انالالهلاب هموق ىلع اعد نيح هسفن ىلع حانأم لل (اهدحأ)هوجولا-ون ىهس متر كتي هما

 ا |هللاقفموذجم باكيزم هنا ( ( اهثلاثو) هئبانأث ىف هر ةعجار 1 (ايناثو) كالذ ىلع مد_:ذ نافوطلاب ّْ

 ] نا تدن لان ناك و قل ذو بلكتل كس مهتما د1 ق:عادأمق لاف كلذ ىلءبتوعف عيبقانأسخا

 ا 1 ىل اع هللا ةداسمع ىلا» ءاعدلامدلسرأ هناحس هنا ىى_ملاف هلأ أو د. ءاهلوقامأ ىلا ىف ةفص دءفتال مالعالا 0

 ْ .[|| ةزاحرغامولعم نوكيال نم :دابعنالالوأ هر عم ىلا مهاعددقوالا كلذ ىلا مهوعدينازودعالو هددحو

 لأ نمد هاوس الذ ازوحتال هللا ارمسغةدايعنادا رم ارش نس كلاما وقام نر هللادعن بحوزوجامناو
 أ دمعي ؛ فيكس: ىلا هت هنمالا كاذ حمي لا ذاق امهدعب اموءامحالاو قلذلانمعنأن ١ كلا

 ىلع اورّمساو ءاعدلا 0 مامل هنامت د راسا 3 و ب رضدالام

 هيلعمفا.عاوف وو رمال ! هومعااءاقت ايدمعوو رحز كلذ نال نوهت الذ اهلو# وع ملهردح ىلاعت هللاريغةدابع

 ( مكلك هريشبالا اذهام مهلوق (ىلوالا ةهبشلا) مالسا هيلع حوف ةٌوينراكسنا ىف م هربش منع ىح هن اكس نا من

 ||| لع ارمهنلاوةؤقلاف سانا ارثاسا او اسم ناك | هنا لاعب :نأ (امددسأ )نيهجو لمت ةهشلاهذهو

 || ىلاعتهتادنع اهظعنوك,نأودباللوسرلاَّنالهتئالو.نر هن دوك عندما ضرملاو ةدعصلاو رمةااو ىنغلاو
 ١ ءافتنا انلع» ءاسشالا هذه تدقنالف ةزعملاو ةجردلا ديزع بسط ارعغنع صت<ناودبال بيبطاوهلادمحو

 | سال بح هنك اور ومالا عبج فمكحا لراشمناسنالا اذ_هلاق.نأ (قاشلاو) ةلاشرلا

 | دك أم لاة>الا اذهف هنوف حدقلا فمه ةهش كل ذراصف ةّوبنلا» اعذايالا البس اهلا د لق ةمع اوثتملاو
 1| || نوكم ىلا عت هلوةكمكسأربو مكملع لضفل ا بلطي نأ ديرب ىأ مكمل ع ضفتي نأ ديرب مهنعاريخ ىلا هت هلو شد

 1 | | اشولىلاعتهتانأ هحرشو رويل الملزرال هللاءاشولو مهلوق(ةمن اثلاةبشلا) ضرالا ىفءانربكل !امكسا

 ا 3ث أ دك الملا ةثعبن ا مولعمو دوصق ا ىلا» اضفاد 2 1نوكيىذلا قب ر اطأا كال دنآ بح ولرشلا داشرا

 | قادنات مومولع ةراكسسو مهن وطسةدشو ممن ثقاعل دكت الملا نالرشلاا ةثءب نمدوصقملا اذهىلاءاذفا

 0 ا تلا] ةتئاالوسر لس امهناانلعا ءالذ لعفب ملالف تلاسر ىف نوكشدالو مهباا نوداقأي

 الع ثحلا نم هنم_هأك امىلا وأ مالسلاهسلعح ونىلاةراشا اذهب هلوقو نياوالا ان انآ ىف اذهبانعمسأم

 || ح رشو هللا لوسر هنا رمش وهو يدي ىذلا اذه لثع وأ مالك كر #ه لثعانءمءام ىأ ىلاعت هقناةدامع

 ا | لاطفال ءان الا لوقىلا ع وجرلاو دماقتلا ىلعالاممهاذم نم؟ىث ىفنولوءبالاماوقأ اوناك مهنا ةهبشل ا هذه |
 : | ١ | اةاذباودير نأ ل هت شالا لافاه داب اَويكَح هير طااهذه مالسلا هماعح و ةومنىاو د

 لإ ىل مهءاعدكلذباو دي رينأ لهةعتو :رتف نامز ناكمنأ مهمانآ نامز نم م دقتامف عنتجال هنالاثو عبمالوسر
 | ةنح هن ل-رالاوه نامولوق(ةعبارلا ةهشلا) نانوالاةدابع ىلءاون اكيه ءايآ نال هدو ىلاعت هلل |ةدامع

 | باءنء ةهب-ثااهذهو نا لمد هلقعل از نونا قولوش ءارعلا لاين نافذ طاوأنونملا ةنملاو
 | اوناكءاؤرلا كنئاؤاف مت اذاع ف الخ ىلءالاعفا لعفي ناك مالسل او ةالصلا هملع هناف ماوعلا ىلسع جعورتلا |

 1 هباوسبرتفمولوق(ةساخلا ةييشلا)الوسر نوكي نأ زوجي فكف انوذجمت ناكنمو نون هنا م اوعلل نولود '

 [|| نافدسمأ ةبقاع رهطد ى> نامزىلا اوربصافن رون هنا ىأ هل قاعاقلم2 نإ وكب نأ آلة اذهو نيدح ىّتَ-

 | هتلافاقح ابن ناك اهنافاوريصا همز شل اواوعادأو هوا: أ: سمامالكت وك نأ لم:< وهوتلتقالاو قافأ
 سدنملا

1 
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 ادي

! 
 1 نم ”قرغلا ن ند“ دقف هريغو قرخا ا,بذكنم تقاس نامدارا وكن نأ (اهثلانت) حول موق ةدنار 5 5 31

 / ةصقلا) دحاو هو ىلع ىرجت قرغلا لكت ارد ةيال ىكل بيذعتلا هجو ىلعال مل ملا هو ىلع بذكيل| ا

 ميقات اق رخآ انرق مه دعد ن.هأن أشنأث) ىلاعت هلوقماللا اهرياع لاصو أ دوه ةصق (ةيئاثلا ||

 ءاتلباو ذكواورفك نيذلا هموقن هم ”الملا لاهو نون القأ هريسغهلا نم مكل ام هنا اوديعانأ مال 5 ُ

 ناو نوب رثتا م ترمب و هتمنواك اناملك انمكلمرمشنالا ا دهام دل هاا
 تاهنهتاهه نوجرذ مكناام اطعوانارت َمنكو َجماذامكنا كدعبأ نو رسال اذا مكن امك لممارعشل ْ

 امذك هللا لس« ىرتفا ل_رال اوه نا نيو عمم ن 90 ا ا ىهنا ودعوا ظ

 ها

 . قلل ةحصلا م مذخ فني هدان نحصل للقاع لاف نوب ذك اب ىنرمهن بر لاق ني: هز هلن لام

 : ىضر سابعْنب!لوق ؤمالسل ا هياع دوه هم ىهةصقا هده ناملعا (نيملاظل ا موقللا دعبفءاتغ هان

 : ءافلش مكلعجذ ا اوركذاو مالسلا هلع دوه لوقىلاعت هللا ةباك هماءاو تح او ني رمسفملارثك اواه

 ١ معذب لاف وءارعشااو دودةروسو فا رعالاةروسل ح ول ةدق بمةءدود صدق * ىو حون موقد.

 ْ حو ةهقىف م دقتاكذ ىوعدلا ةيفيكاما ةكهلاناوكله نيذلا مههونذكن يذلا هموقنال دوُعو معاص مم

 | ثهبوذفناو هجو ىهىتلاهتاوخ اكىلاد ىدعتي نأ لسرأ قح (لوقاللاؤسلا) تالا اوسانههو مالسلا هيل

 ْ موهفانلسر أدي رقىفاناسرأ امو ةمأ ىف كانلسرأ كاذكىلاسعت هلؤتك ىرخأ ىف ئدو ةرأنأ ىلاب نآرقلا ىف ى ا

 : ةيرقل اوأ ةمالا نكلو ىلا ىدعأك ىن دعبل (باولسا)ا درهم هان داعرلاو را عشوميفوداعف كار

 (َ ! لأرو ىلا) اردندب رهلكحم ىانشعتلا سولو هلوق ف ثءدءاس عملا اذه ىلءولاسرالا اعضوم / -

 ١ اودرو هونذكن ادعي مهلفلانامناو لالا, لوصو ءريغنوةتتالفأ لوقا مومذعب هلافام مضل ) ىفاثل 0

 |١ باذعلا ةفاخم هقي رطلاهذهنوةةتالفأ هلع يمانع هللا ثان سنام ا عا

 : هللا ةدابع نعنيضرعم مهآر ناب لولا م05 !انالوصو نوكي نأز وع (باوملا ( هنوكترذنأ ىذا |

 1 نانوالاةدايعىل ءمهاابقا بيسي باتتعل ا نم مهرذحو هلل ةد اب ىلا م-هاع دذ نانثفالا ةدابعب نيام 2

 (اهلوأ ( تافداارمث تدر

 | نمدارملاودو ةماقلامو- رنكحا ا (اهن 5) اررذكهلوقن هدأ رااودو هن احس قل الناب رف

 ا مهانفرتأو هلوقن هدا 10 وهوا اوه :واددل بق سامغنالا (اهئلاثو)ةرخ الاءاقلب اوهذكو هل

 ريغب دوه ةروسو فارعالاةروسفف هبا او-قدوهموقةلاةم هلاك د ل_.قنافم هانمعت ىأاسث دل: شى

 ا ىأفواولا عم انههو انلثءارسشالا كارئاماولاو ة#ه اذسىف كارت ةماوقو ءاورقك يذلا الما لاكوار /

 ْ ناكر را اف لاف لئاسل اوسرب د2: ىل ءواوريغب ىذا اذلو اههماب قر

 اد لهو قملا مالكلا!ذهةعقاولاءذ هىف عتجا هنامانعمو هلاكام ىل_< هولا فاطعفواولا عم ذإ|

 | نواك انام لكامكل ءريشنالا اذهاممهلوق ( امواوا) نائيشفم وقلاتايبشامأو لطالا مذ
 نفعا نوب ر شتا. هلوقو ىلوالا ةصقلا ىف ةهبشلا هده حرشر هددقو نوب رمت 3 اه برشد وه

 ' عاما اواءفؤ نورساساناذام كنا مكلثماريشب حعطأ يلو هلوقوهو هبل هلقام كلذ تسر كرا مكبو :

 (مك-لنوكي ن أرب نمةعاطل اءوةيطعأ منك نئا ىأانارمس مان_مالا ةدامع ولعت لوانا م ١

 ١ تسل 0 ريشنلاوريشإ-ا ةدص ىف اونعط مما (امويناث د) نارمسالا وهكلذو ةعفنماهثاز .ٍ 1

 | نور مكن اماظعو انارت ّحنكو حءاذامكلا كدعبأ مهل قوهفريشلاة دك ىف نءطلاامأ كاذب هناستا ||

 ئ تاهيهمهاو ةوهو يظعلاداعبتسالا ةياونرق ىدردقلا اذ ه ىل_ءاورمدتقد )م ةاز ادخال احاول :

 ْ توغم-واوقباو ديرب ل ىو توغ اس :دلاااش مالا يضدارهلوتبةيشلااودك دودي

 : اولا كلذلفزسش الو ةداعاالهباو د ضءع.لاز ترع رذءءااذا اودارألا د اولا صخثلا ىو | 1 َ

8 1 



 00 اللا :مةاقو هناصن ل ش

 ' ن2 نيجوز لك نم ىأ نينثا نيجنوز لك نم هكلسأو هريسغ كلو همضلخد ىأ هيف كالا ةياهش لش داىأ |

 نءءاهن نا عنيك الهابريش ال هتاصس هنا ناعنك ىعبا واط نيذا | ىف ئطاخت الو لاق هنا (اثاوإ ئ
 ال حونأت ريقه كلذ ناكميلا هبجي ل ناوايذك قدصلا هربخريص دف هبلا باج نا هلال ماهعل ىف هلأسنأ ْ

 ا | ىلع كلعم نمو تنأ تي وتسااذافهلوقامأ ةلاسثال مهبلزان قرغلا ىأن وقرغم مهما لاه كلذلف مالا هلع |
 | 0000 زغ ||ىوسءنأ ماو وناناسنا نونامت ةنيفسلا ىفناك امهنعهلتا ىضر ساسبعنبا لاه كاذلا | 1

 ظ ةئيفسلا فن ا كح ع نه*لساقد الدنا لكفان اسن !نوعم سرنانثاو مهل ةوسن ثالثو ثفاو مامحو ماس نب نيب ١
 الدلو لفن لاهامعا (ىوالا لكسملا) لئاسم هيفةنيملاظا |موقاا نماناسجخ ىذلا هن دجلا لف هلوقامأ ا

1 
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 هن "اكن اطمن نم هتلابذع:ساف نآرقل |تأرق اذاف لاهو قدص حرت ىدرخأو قدمص لخ دم .ىلشدأ :

 | ةوقكمنمةالاو مهكالها ىلع دج اب سحالاو هل ءاعدلا ٠ نع ىببنأ | عم اثد ا ل

 ان داق ةئسفسلا ىلع م ةءاودسا هنادس لعحا ماو نيملانعلابرهتن دجلا و اولظ نيذلا مول ارباد عطقف ىلاعت :

 ىلعفلا !اذهبانم اهل عج ثمن مأنا 2 لورا عفت عمو مو همت كال ديهن ا هف رع ناكمن احس نال قرغلا 1

 0 أدعي ءاصسدا رمال لرشلا!نا هوا موعسقل :ال را مسمر .رفكلا نال نوملاظلا مهاب هيوق موو |

 ||| الازنا ىن«ءالزنم ىرقو ل مالم قارن( لو لكو اتق هش لوم د. نايم نه الم نءدخلا ءرمأ ا

 | رهدار انا (امهدحأ) نياوق ىلع لزمملا فاو فام او هنرض طرب الخ دم م_مماخ دما هلوةكل از :اعضو.٠ 3 !ٍ

 | ىأنيونتلاب لكم كرقو ضدي و دابامالا لم< لهنا ىورنانثالاوهحب وزلا نا نم ةّماسعل اهل ةراكال ':

 ١ لدن هب , الاهذهنا ٍل_عاو تدستك ااما,ءلعو تدسك اماه ىلاعت لاقر املا ف لمع _تيامنا ىلع ظدلو ا

 لاند ارملا لبقو هلدأ نم ءنكسح مناو هب نأ نمر "اس لا داره رمأ هناصسلا (امهدمسأ) نيرعأ ىلع ا

 ا | نأهتتامكلعةداتق لاق (ةمن اولا "هلم ار ىوأ كامالا اهيلا قرتي ال ةبطاسخملا كك ةمترتأو ةيوررلا“ ايربك |

 كامو اذهان لرطم ىذلا ناصس تيا دل بوكر دعو اءاسس يمواسهار هقلا مسي ةنيقسلا بوكر دنعاولوة: ْ

 | بر لقوانيدنل لاو ىراصنالا لاق نيازئملار ب تن ًاواكراالزغم ىئلْزنأ بر لقو لوزنلا دشعو نينرقمهل 1

 هو

 جوزامهنمدحاو لكو ناويلسا كلذ لسن عطني ال ىكلىع الاورك ذلا نينثا”تقولا فرض ىذلا ناونملا

 كلهأ لخ داو ىأ مهنملوقلا هماع قيسن مالا كل هأو هلوقام أن اس ةدانزو دمكأت نينث او نيجوُز ةَمأ لكم

 لوذلا هسءاعقمسنمالا هلوقءانة_سازاجاملالاو ف. ءضاذدهو اماسوأ | [مسسل هن لص نم نو د نها نع

 ا

 ا

 أراهظاو ةؤيناالخضفيراعشالا يم هياع مموج لالزا هلوقناكف مهلاماماو مولا. 0 "ناك اممون نال ,اولوةن | 1

 اهذه (ةثلاشلا هللا نيلف انمهلاوح أ عمج ىف هي ةذاعت فالا٠ نءوهرك د3نءاووكيالنأم هصهأ هاوس

 ظ

 | هجورخ دعبملا هزي نأ دار 17 نا(ىناشلاو) كلالهلا٠ نم هموق ىلع ىرج امم هتصاخ اهيكر نك ةئمغ سل | سن

 ||| بدق ةنضسلا ىف هرارةّسا لاح ىفءاعدلا اذهبرمأ هلال برقأ لوالاواكرابم الزنم ضرالا نم ذمة |نم
 | هقلاريغ نم عقيدق ةنكمالا ىف لازنالا ن !نيلزنملاريخ تنأأو هلوةب هناكسنيب مث هريغ نود ذ لزنملا نوكي نأ ظ
 ظ اة و ةاوس رام ف ةرأن م اذ هنال لوزن نمريخ هناص»ود ناكن او ىلاغعت هلل ا ن نم عشباك ١

 | تالالدو تان الهموقو ح ون ةعق نم ءرك ذاعف نا هناصس نيب ع ةمكملاو كالا هيضنقيام ب تاس 1

 أ هلعردقيال اهب باهذالا م ةمظعلاءامملا كار اهظا ناف رفكسل نءرجزلاو ناميالا ىلاءاعدلا ىفاربعو |
 أ ملععلاز علا ىلع لدي مالسلا هيلع حوف لوقو ةذو ىلع ةعقاولا كل:روهلنو تارو دنا لكىلءرداقل الا ٍ
 || نأن كمت نيلة.لاكن او هلوقامأ ريسعلا عاونأم ا نءةعاطلاو نيدلا لهال ضرالا» اهورافكلاءانذاو أ

 ةقمقاساك هنال برئالاوهاذهو دعبامف نيلي اي ناو نوكي تأ ل متي لبق امف لبلاك ناودارملانوكي

 بف ىأ لبق: ىف نيفاكملادا راانو كين (اهدحأ)اهوجو لقح ا كلذ ىلء لج اذاو لابةسالا ف

 | ءانبنالا بي دكت ىف كلمنا نيدقاعمل دا ارا توك نأ (اهيناند) ءانرك دىذلا اذ -مريتعت نأ انفاكنمف

 ١



1 

 ىلا عت هلوق .راظتو علا قفو ىءالادحب الفا موك لق ءاشالا,لاعملا لع كلذ اهبةمرحأيالو مقال | 0

 لدتا الاهد_داسن اه ألاف (ىلوالا هلكسملا) نانا س٠ انهو نوطعت مم :كولر وي الءاساذا هنا لح أ نا

 صنخلا اذههئاش .كلذورخأتوأ لالا متقتدق ناكل لج لق ةقواذا ءاسجأ, تس لوت ةلاذا لدعأ 1

 منا مهم دعا تقوملا تقؤلا نوم تنال ىأ ةأ نم قابس اها نم دازإ ا ىبدكلا لاف (ةزاشلا لما | 1

 امهؤم نودايالممماوادانءالانودادزيال مهنا مهنم لءاذاالا م عام أتسالو ه:ءنورخأتءالواودمو / 1

 اولذدمهرذتن !كينامالسلا هماع حوت لوةكوهو مهك اله ىف دحأ ىلعررمضالو مهريغل مت ادي ىف عفنال هل هيأ 1

 ضفتادس طاش اكدنا قءااق ىرتتان اسرانلسرأ م ىلاعت هلوةامأ ارافك ارسافالااو دلي الو لدابعإ |[ ْإ

 ةفالا لهأرثك راسن اوهونيواتريغب نوقاسءلاو ةنونم ىرتتريثكن با ارق ااذه ىلع ل سرلا ميلا لسرا ٠]

 ذدوخام هناقواولان ملديءاتلاو ىوةدلاو ىوعدلاكن وم. ال ىل_هفو ةعداستلا ىو ةرئاواا نم ىلعفاسنالا] ١
 أ امأ ةرتاوّم عملا نال لاما ماقم سقأ مساوار دصءنيتءازقاا ىلع ىرتت ىدحاولا لاه درةلاوهو رتولا نم |

 دكساهأ نع هزل دبعدلل نو هينا مجال نآس دكت ىفاو كلمنا نسبة واكاهلونمرةسأ اجاب لا

 دارا نوكم تأ نع ثيداع أ مها: :لعسو الهلالى اضعب مضي يلا

 اوراص اغلي مي ثوك الها ىف غلب هئاكسنا ضعملاو لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ثد داحأ هذهو ثردنأسا عجم
 ٠ درك هتان . ع جاو هيريتءتاوزك ذي ىذلا ثني دحلاالا مهتم قيل ورث الوعر ممر الفاشي اادأا هنعب

 | نوئمؤيال موقل ادعبف لاقت م انجتتو امهات ضانل ايت دحتب ام ىهوذب وكالاو ةكودضالا لثم هنو دا ع 0
 ٍ د اناا ىلعالج بر ذعتاانوكالهالحاعاو 21011 مهنا ىلع كل دي لدو خيا ول او مذلاو اعدل هيو

 هاغأو ىمومانلس رأم) ىل ادت هلوق مالسلا هملَع قيم وهدسق (ةعبا رلاةصقلا)ديدك دع وكلذ ذو بةرخم |

 1 اثم ني رسشدا نموا اولافةنلاعاموقاوناكو اوريكت_ءاقهن المو نوع .رفىلا نعم ناطاواستلاب ان اءنو. راسخ" |

 |اوفلتخا ( نود مهلعل ب اكسل | وءاشت ادغلو زيك طهملا نما وناك_ذامهودك ةنودناعاشا امهر ءوقو |

 ْ: عدافضااولمةلاودار طاودءااوادعلا ىهو عس ا الا ىف امنع هن 'ىذر ننام نبا لاق تاناالاىف

 دارا نان اواشإ ديىأانأ اهلوق ن لا لاهو آس ما نم ص ةنونونسلاو رصلاقالفناو مداد

 وه برقالاو هسفن ىلع هول بالم زان دك ش هااوهاضيأ نيبااناطلاسلاو تاز دعما ىف متناكولت ان

 | هرجو نم ةثع(باوحلاف)هناو حا ىذلاامأ أو تازخملا اهتمدار !ام لسرلا فركد اذا تان لا طغفا تال لولا
 | تازدعماهبتقلعت دق هلالاهأا وهو هتازعم فرش أن وك, ناز وم ئيمملا ناظاسلاب دارأ نأ امدح

 |امنؤتو اما مرمضل را نمنو.غل ارامذن اورحلا قالفتاودَر لان ااهتنم ساهل نع| ١

 لد ريح هلوتك رك ذات درفأ لئاضفلا هذ ماصعلادارغنا لح الفاشر واولدو مم : ةردهتو ةعمشمو سراح

 ىل_غاهتلالد ة.فبك نيبملاناطلسلانو تازدتلا كل: فنتنان الايدارملانوكت تآذرع (!منانو) لاكسمو |

 ةهوأىلع اهتلال درة فآ مقراف دقن تانآاهتركفءاس الآتانآر "است كح راثناوابجنال ككذؤقدصلا ||

 م-يياءمالسلاة بلع ىنومءالتسانيمملاناطل_اندارخانوكينأ (اهئلانثق) ماللاهملع ىنومألا

 إ لدن هب "الان العاوانزوالواردق موا يشي ناك امهلاوةوتشلاتاسثاو عئاسلا دوو ىلعلالدتسالاىف

 1 تنال رح أاع هوذملا نأ قاس ا مدا هنلط ورابط ا عم تناكم السلا هملغ ىموم تازدتم نا ىلعأ]| 0

 ا م-تفصاما مهتمشرك ذم مهتفص هموقو نوعرف نع كح هن اكسس هنا مث تأ اردقملا كا ذكفامهن ل

 اندلارومأ ىف لانملا يفر ىألاعاموقاوناكمجا (ىناك ءااو) ةفئالاوراك-سالا (اههدحأ) ناساف

 | لاه نودباعانا امهموقو انلثمني رمشدل نمؤن امها وق ىهذ م-مهشام أو :ؤقلاو ةرثكلاب ابرادةقالا لمسح

 ارايخأ لةيرلو ةمأربخ منكلاهو مهلاثمأ ل قيلو متولئم اذا مكتا لافاك انيلثم لقي ل فاشكلا تحاصأا ٠
 ٍإ نعام خوك( امهدح أ )يرمأ ىلع ةيامم ةوشل اور اةك الا نم برعلا لاس زاصالاتالثلذ للا ةمأاإا 1

 1 ةددمعولا ألام مها ديسعلاو مدختاك ارفاكتوراهر ىسوم موق (فاشا او) هنعباوابا مذقتدتو رشلا
 ل د 4

 ْع ار ا ©

 د هس هم سصستلطك ساو ١ 20:4 هيلع اا دست ا دععتما حدس



 ظ

 0-2 ا

 ْ الا اذن يأمل رلاقذ هن واق لاسلا اع اوتر ثا ةدص ىف نعطلا نءا ؤض فان نيثوغمع نحنامو
 ا اوممول ع لاكم وةلانالنئمؤعهل نامو اولاق هنو ىف ةئعاطلا ةبشلااو ررقال عانذكمتنا لع فادني

 اهفعض ناس مدقت دقف(ىلو الا ةمكلاامأ) امهداسفرووظانية مشل نيئاه نع باجأ ام ىلامعت هنا انا

 || ارداف ناك الهناهسدنا(لوالا) نيج ولرمشللادعبتسدالو رشحلا اودعبتسا مخالف (ةيئاثلاامأو)

 هناوهو (ىناشلاو)رششنلاو رشا | ىل عار داو نو كح, نأ بجو تامولعملا لكباملاع تاثكمملا لك ىلع

 ةلوقف هناحسرزقام ىلع ريكا. قث الريغوهو الل (.يدإ | ىف فرعضا ! ىلع ىوتتلا طماست ن اك_ا ةداعال االول

 مكحنا ىث ؛ (لوالاهلْث_ملا) لئاسانههو ىىستام سفن لك ىزتأ اهيفخ أ داكا ة.ت[ةعاسلا نا

 | دوعسم نب اةءارقىفو لوتالا نءربخ نور و فراظلاب ىناشلاو لوتالا نيب ام لصفل !كلذ را

 ْ | نيواتالب دنيونتب اهلكريدكسلاو خفلاب تايه ئرق (ةديئاثلاةلثملا) نوج رخام اظعوادارت ةنكو

 ١ | هب نعي امملعيالرب ريمذات دلامتام>الا هنا هلو:ىفىه (ةثلاثلاهلمسملا ) فقولا ظفل لعن وكسلابو

 ١ هنمو هيلع لديري_هنأ نال ةاملسا عطوم ىش عضو منا دلااش اي>الاةاملس ان اول صأو هناس ع نمهولتباعألا

 قعمىفىتلا ىش ىلع تاخد ةءفاسنل!نانالو ا. !هذهالا د انحال قعملاو « لمحت ا.تلجحأم سفنلا ىه ه«

 نمسا لوسرلاكل نا ل_عاؤ سما ىنذاه دعب ام تفنىتا١ ال تنز اوف اتفق سنحلا ىلع ةلادلاة انا

 ىف ىلا هللا هيأج أذ هري_فت م3_ةتدقو نوبذك اعيىفرصلا برلافو هيرىلا عزف رغاصالاورباكالا لورق

  كلذد تعف كالهلاتامالعمهار هد نأن دارملان وكينأ برقالاو نيمدأنّن يل اقانع لاهو لاسام

 ةمادتلاب نوع تن الف سأل ان اعاتقو تقولا نوكيو لولا ءلرت ىلع ةمادنلاو ةرمسملا نم لسع

 اهوجوةكسلاقاور كت ذوو وللا ةكصلا هس ذخأفهلوةبم_ماعهلزنأ ىذلا كالولا ىلاهت نيبو

 ٠ | ىهتسملا (اهيناثو)اهدنعاو اخ ةيظعةكصلا تناكو وببحاص مالسلا<. .لعل.ريجنا (اهدحأ)

 | توو نوفل اقب اكتوملاو باذعلا سفن ى مهلا ( اهئلاثو) اههنع هللا ىضزسابعنب |نعةفحرلا

 رءاسشلا لاقرطصملا باذعلاهلا (اهعبارو) نسال انعباحاف يد

 1 ناقدالا ىلعارت 3-ثااوّرخ «» ةحهص كمر. ل اننامزلا حاص

 | تاك اذأ قلاب ىذةي نالف كلوق ن نم ل دعلانم_ثصدهنأد ءانعم قملا.هلوقامأو ةقدقط اوه هنال ىو لوالاو

 | م هانلعذ هوقامأ قل اتوا ا ةر كح تءاجودأ وقتك عف ديالا ىأ قا انملضهتملا لاهو ءاناضقىف الداع

 تامر وا ءامغيل ف ىلاعت هلوق هنمو ناد عا او قرول ا نمدوساو ىلبامم ل.سلا نوءاثغلافءامغ

 1 رداصماهوذو رم دو ات سواد ءبهلوق ) للوالا يلمس ملا) نامل سم هرففنيالاطظلا موقلل ا دعبف ىلاعت

 | هراهظا لمعت_بدال ل اعقاب تدصن هب ودس لاف ىلارداصملا ”هل-»- نم ىف هواولاعفأ ا|عضاوم ة هعوّمطوم

 |(ةئاشلا هلع هكدا ( لعأهتاوادشروادثردثروخ ادعبوا دعب دعب لاسقياو ك-15 ىأاو دعدا دعت ىنعمو

 | مهل ةناهالاو فافاهسالا هحو ىل_ء لل ذرك ذىلاعت هت اوريخلا نم دمعت اوه ىذأا نعللا ةلزمعادعبهلوق

 | ا دلنعأ نا اوذلاو عملا نمدعبلا نمةرخ . الا مم لزخي ىذلا نا ىلع كل ديالا دباذعلا مهم لارن دقو

 نب رخ ؟انورق مه داع نمانأشنأم) ىلاعت هلوق( هثلاشثلا ةصّولا ) مهدعن « ىو 4 نأ ةربيع لذ نوكملالاح م,

1 

 ا 3

 95 مهضعد انعتانمويذك اواوسر ةَمأءاجاطك ىرتتانلسر اناسرأ منو رخام: امواهطحأ ةَمأن 0 ٠

 لبن ىلعةراننآر 014 نسل نيكي ناس مايعا ( نونمزدالموقلا دعيف ثيداحأ م هانلعحو اضع

 ||| مهلغفسويو بونأو بيعشو طول ةصقدارما لمقو امههك ل :اسحالاليبس ىلع ىرخأو مةقناكل .سفنل

 دح مهغلب و مهاشن أ نيخاكم نمرايدلا ىلذ ام هنا ىنعملاف نب زخانورق مهدعب نمانأث نأ م هلوقام أف مالا

 نورخ أت-:امواولح أ ةمأ نم قيام هلوقامأ اس'دلا ةراست ىف مهلمق نأك ن ءواقعاوسإو قس فراكتلا

 ناكناواهك الهوا. موم لاجل مسي واهةءاكتواتأمح لاجآدارملانوكينأل حالا اذ هى لمتصف

 3 نرلاد ماو 6 لاجآاهل ةءأ لكنا نييفت دوما تقو يدار نأ قلطأ 'قسالالربطالا



 ظ
 - د ووو وسم بوي حم ممم مسوس 0 ا ا

 ديكلوبر رلكنأبمالعالا ا (اهدحأ) هوجو ىل عدلي وأن يف اوذادخا لاكشالا اذهلنمسبلا
 ناب ية هياوصوو ل_.رلا ع. مب4 ىدون ام نا عماسلا د _ةّدعيأ هب ىصوو حملا اذهب ىدوت هنامزف |

 لسرلارابخاءاضقن ادعي كلذرك ذهنالمال ل اوةاللدلا هيلع اًنييندار انا( اهبنانو )هلع لمعبو هيدْخو

 ميدنره و ساينلا مهل لاه يذلا هلثمو كا اذ قعاوفك موتا! دحاولل لاقي معجب ةخرص ىلع ركذ د امناو
 نب رضاحاوناكو ل مه ”ايلدلا داي الذنب دود لسا دخان ام يس

 مويلع“ ايناالا عج ىلعم زالوهلب طقف هيلع سدا لمةثملا ادهئااناوسرللعما كا ديالا اويطو شال نع ْنعَع ا

 رك دام دم كال درت ذاق اهنال مالسسلا هرلع سيم بدارملا ناري رج نيد سمت لوقوهر (اهنلاثو) ماسلا ١ ب

 لوالا لوةلاو ها لزغن .لك اناكماللا لع ىسعنا ىور هنالو بارمش لاو مالا عمال 1
 ىلص هللا ل وسر ىلا تعد اسوأ 0 « ىو رهنالز هب , الا اغلا ذوات ب

 نمتلاقن اذه تاني نم لاهو اهلا لورلادرف ٌحاصوعو هرطن دنعزاس اة دش ىف نبل نمحدةبلسو هلع هللا |
 هنددر لهنا لوسراب تلاه هنءاجاسما سام خلا 0 .

 تامسطلا نم ىلاهت هلوقام أ امس اصال ا اولمهيالو ابطال ااواك ايالنأ ل سرلا ترمأ كاذب مالسلا هيلع لاق

 هرخهلا ىصعيال ىذل لالخ اف ماوقو فاصو لالح قزرلا تابيط ىل قو لالملا هنا (لواالا) كاهسولل |
 ذاّتملا باطتسملا هلا (ىناشااو) لذا تعرب يفند هايعايقإإو هيف هللا ىدشإ الىذلا ىفاضلاو :

 لكا مهل حانأ دقن اهتحي ماقام همزلاامع وهو ايمهياع لقت ناو هناىلا«تنيبف هك اوذلاو لك ةملا
 ايان مؤملا لامف تاسطلا نءاولكل 00 رمال لاق هن اصيس هلا لع او مهريخ 'حابأاكتاسياعلا ١
 اا اصاواعاو وق ىلع تاسطلا نءاواك هلوق يدق: نامل ءاو مكانة ز رام تاسسال نءاواكا ونمآنيذلا

 رذحتوهأ مب اء نولمعت  ىفا وقام أف لالملا لك اياه 0 _ ناىلءةلالدلاك |

 هلوقانآ ىف 01 رغلار دك ن وكي نأف مهنأشؤوام عملسرااريدك كلذ ناك اذاو هبه هام ةفلاخم نك
 (ىرالا لكلا ناتاثسم هيفوءايبالا ةدوسف أ وح اا مكي رانأو ةدحاو ما مكتم اهذهناو 2

 ىل_ءودمحوتلا ىلع نوَسفُنم مه ذك ةحلاساا لاعالاو لالا لك | ىلعمهقافنا بوعاكنا فعلا |

 نم دار اانلقادساو مسوس دن وكي فيكف ةفلت# مهعلا رش تناكأ ل لبق ناف ىلا عت قناة مدعم نءءاغتالا |

 ىمسال اهف فال_ةخالاناف عئارشلاامأو هناهبو ىلابعت هلا ثاذ ةفرعم نم «سفنوةلتخيالام نيدلا 1

 ادكفاههفماكت قرتفاناو داو نهم دنا ءاسنلا ن نءرهاطلاو ضُئامملا ىف لاقي اكف نيرا فانا ا

 ةفرعم لست اأ دحاو عسجلانيدنا ىلع كل ذب همن هناكف نوت اقم كيران و هلوق كلذ ىلءلدي رانهد |

 رسكلاناوئرق (ةمئاشاا"هلمملا) كل ذيف تفلت ا ناو عن ارسال لح دمالف همصاهمءاقتاو ىلاعت هقلا |
 را ا ا كيماو'هل هما |ن نم ةفتخم ناو نالو ىععناو فانئةسالا ىلع |

 32 ىف ةغلامملا عما وعطقنف هلوق ىفو مهند 32 ارا مالا مهياعءا الا مان اف ىيدملافاربز مهنا

 موني داواءج عي ةفاتع اشكىأر وزعحاربزى رةفاربز هلو قامأ نيدلان ل صيام مهمأبدا رخاد مهفالتلا | ١

 لئاقمو ىباكلا لاه لسريف لسركءالا ةففخارب زودي داساو ةذقلارب زنم تريعتسسا اعطقا رزواناندا |

 هانعخنورف مي دلامب برح لكلا عت هلوقامأ ىراصن اودوهيااو سون اوك« كملف ”لاصغلاو |
 امو رسال للطرملا هريغناو حمبارلا ولا هنا ىرب هب بهم هيسسفللاسر دهد# اع : طماغم ممم قد رفلك نا.

 هللا ىلص ايدل باطاشا نيس ىح مهت رمت ىف مهرذف لاهو دبعولاب هع أ مولي دىف ءالؤه ى رة ىلاسعن هتناركذ ئ

 للوطس نم همف مهام ناكن ةَماسقل ار هغي ىذلا املا ةرمغلاو مهلهب يفز اذكل !!ءالؤه عدف لقب مسوهيلع 1

 اهوجو نيذا ىناوركذو نيس ىتح مرت ارهن ىف مال سلا هماءىلءنعوم-هاوةعلارتاسا صانراسصةريطاو |

 رث ذي نا كلذ ىفةداهااوباذعلا ني-ىلا (اهئاانو) سيال انمح يلا (اهيناند) ت راسل

 اوناك امنالطبهننامهفرعاذا له كلذو ةمادنلاو :رمسطسااهبنرتقت ىتلاةلا.طاهءدار او مالكملا يف 7 ١

 مدته سس ع سستم سس ومس مع صمم مس هس سس و سوس م ص مسج وم تح سم 1
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  ةهكييسس ب للحس

 دداص يانا أى داتة لالا ديزاكس هتالاغ. نأ لقي ءهلادباع لنا نلكى تَ -
 1 موو نب بوووومم هول اج تباع جاو 3

 ع ١! اهب هيلع هر عرحال نيكلهملا نممسوكل "قملاك | ذكتا كادزأك الو امعوذكف ةوقنم

 لماحلاا هن بيذكدلا بقعالصا- نكسب ل قرقلا ل اوضح نة قرتلا مملعهق'ركح نعاوناكو لاق
 مهلملٍراَكلا ىسوماتم [دعلو هلوقامأ هقثاللا تقولا ىف كادك مهتوكي ىلا هةهقامكح بيذكت بقع ١

 كادفالةاروتلاوهىذلا باكلانمالسلا هبلع ىنوءصخ هناصس هتاءاتعم ىناقلا لاقق نود--
 ضرت_عاواوكلي نأ اوك سا يظعلاناسلا عم تكلا قنعاو ةرسأا لق جاوا ولن كل سيدكت ا
 اهتواامتاءاروتلا ناله المو نوعرخملا مهلعل قربعتلا عجرب نأ ربعاللاهت هلع تاتكلابحاس
 طلابي باخ ينو انتا اددلو ىلامتةوقر !. اد متالمو نعت رع قارعاد لا تئارس ! وح ٠

 قنوع ذق ذقاهاتعاومواهعثارمشب نولمعب _هلعل باس بردي عيب م هديب بد +
 7 رمح ه صقر ىس ع ةصق مع ديرما امهموقدارلاو غعتو مج < لاَ ىمومل 1دارملاو

 ٍ ا (  نيعمورارف تادء ور واامعاش واو , +. عار رم ادعجو) ىللامتةرق“ «٠ ماللاامهلع ٠

 تقبل قسما وو حس ذب نس هتف نلبي قلتش هن مالالا دعى ضو ع معانا |
 معن هتلحا_متالةءا ىلاعت هقااهلعس دق رمامأو ىوملا٠ءاحاو صربالاو هكاف !ءاربا هيد ىلع ى هل
 ههاناهنادّع نءوهاهلوهوهو مالا هلع ى بع لكنا اهرغص قرع تسكت نش ا لاهو د
 نكنإلابالماللا هلعابرترلة ره وهنا دتد'نا ىناقلا لاه طقادث ماتو باح يغب ءاشي نم قرب
 ناوئايامهاندتعوةَرئاجريغءاسلوالا تاماركوزئاس رع صاهرالاءدنعتال كا :لاهاغا ىضاقت اانق بأ

 ,كهدنودنمه«فوورك درع نمداو <«الءدالولا سمسا امولعح هلا ب درعآلاو لاهم ىلا: ا- الق

 (ابعدحأ )تاهو كو ريغ اذه ا لعل ديكذلاو :داع1 قرامخلا بلا مالا اذه امم اكرتشات
 نمىلؤأ اذهو مهدي لعرهلت هناالامبق رهطزاهعالا 00 ئ
 تادكوامهقايآ اهفوهف:دالولانال لذوى وملاءامحاوحت هدي ىلع ترهظ ىلا ت ا الا ىلع لم < نأ
 تلو هلا لاه ىلاعت<ا (قاتا) هفقتبآةناال ء دي ىلع : رهط «د ١ الا نما دا دعامودهملا ف اتاننإ

 ىلات ازعل الة دالولا ىمأ وهلة ولو ام هعومسمب 2 يال ىذا صعألا ىلع طققاادع ل مو نيس

 :ورلا'  هاوام الع ىأ رارق تادةوب ريئاامهاشوواو 1 اوقامأل جالت مالالا هلع ىسع !

 مرأءاذيا ىعةلاعلاوب أو ةداتقلا# مةعفترلا ضرالا ىو ثالثلاتاكرخلاامهيءاروةواعرل اوةومرلاو

 دعك الالاهؤرصع ىحد.ز ريب ءاو ىلكلا لاهو لمرلا ابنا هتعهقا ىنرةررهونأ لاوس دقملات !

 نعوةطوسمة وتم ضأن مرسلا رارقلاو قثمدةطوغىعالاصتلاو لتاقعلاةو قثمد
 م .رالا هحو لع ىراخلا ارهاطلا ا! نيعل اراه وككا اسابنر ذاب دراما لحال ه1 ىعيءامورامتن اذ :

 هروهظا هتاللوعتم هنا( امهدحأ)تالوقزيعملا فمر اصتخا ىلع طقنلا اذهب امبلع همعت لاكىلع هناصس
 1نوكي و توعال ان مالسخهتلم تتثزاحاجزلاوءارملا لاو هت دكردأ اذا اعنمزبعلا ردي
 ' اوصاعت الوداع . ىذا! لهلانيدملاو ىل_عونأ لاك هت٠لوعاةترعاملاو نعللا نع :

 ياام بذامتاوةنسةرشع ىتثااهيتتي و ةزيرلا ىلا ىسعاهتاترفاجتاءاوبالا بسواولا مطعم
 اجأأنز قامت ةوقزعأ هقآوصمصقلا رخانهعو مهكلم تام اد حاماعأ ىلات محر مت 3 ىءوواهع ّْ

 نروخاة مرا اوةدحاو مارك اءدهناو يلعن ولمعتامج نا املاصاواعاو تاسطعلا نماونك لمزلا

 هيرع دعاك توي ني- ىتح مترف مهزذت نوحرق مدام برح لك اري ز معده حأ اوعطقت

 لسرلالك يوي رمح نع م هل 007 الجو راقد ولامم
 ناطلتا اد عهج ول نكع غكف دع ة-ةتءاوأ ,رآثامع !لماانال نكمعكلذو
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 ءابرلا كرت ىنلءتاد ( اقل تسلاوو عش الا_عزارتح الل بوم اديدْسا!فوا1نالوص> ىلعتلد | 2 08

 لجولا عمت اعاطا امى ةثالثلا تافصلا كلت عممتسملا نا ىل_عتاد (ةثلاشلا ةفدلاو) تاعاطلا ف
 نولوة ف1 ليقناف اهيا لوصولا هناعيسهقتاانقزر نيتي تصل تاماسقم ة بانها ذوريصقتلا نع فودلاو

 لكلاىلا عجرين أ والا لب :اناق لاصمتا نم مدةتام لك ىلا عجربو اهوا خب ”هل-و ممواقوهلوقنا |
 اغا ا.منوكمف هريصةتنم لجو ىلع كلذ ىَدْوِد نأ دارا اذا لاعالارئاس نم ىلو أكل ذب تا ةطعلا نال

 نمهيلعفو هونأ*و :ىأكلذيدا رااذارهطأ هسفلوةلافاو امن وأ, نيذلاو ئرتاذاامأف سقس هتيفؤل ىف | ْ

 لولاك لذ "هلع نيب هنادصس هن مث لجولا عم هساع نوم دقي مملاف لعو ناعا ىلعما دقاو ةمصعم نع در

 عفنتال كانه ناو لابعالا عب وف مصلا رشنوةلءاسملاو ةاز اسيحا ىأ نوعجار مهر ىلا مهنا مهأعى

 لاه نيصاخلا نينمؤملل ت افصل ا هدهرك ذا. هناصس هن امن كلملاكلأم ةهدب نم م عطاقلا مكفسا الا س دف ةم
 ةيغرلا ة م تاعاطلا ف نو.غردارملانا (امهدحأ) ناهجو هيفو تاريلنا ىف نوع راسلكواب

 عاون اي دلا ىفنولمتتت مهنا (فاشلاو) مارتخالا نو دم#م وفتالمكلو اهتتو نع توةتالءلامورداب
 هناوان دلا ىف هرحا هانت ؟وةرخ الا با ولن سوا دل باوثهنلا مهانا اف لافتا كما رك الا هوحوو عذ ئ

 نسحأ هجولا اذهو اهواد#تو اهانىفاوعراسدقفاهب مسهل عروس اذا مممال نيم اصلا نم ةرخسأ 8 |
 مهو ةوقامأ تارا توعر سرق نينو مزافكلا نع ءىثام تابثاهسفّنال ةم دةنملا هب 4  اللاق امل

 ىلبقاهنولاش ىأانوةباس اهل .هووأ اهلجال سانلان دتباسو اهلحال جيس نوعا قدما وتلا يا 1

 مثل ىهواسهل تنأ لاقي اك انوامهو ىنعملاوربخدعب اريش نركب نأ زوكيوابت داو تلهشيس رشم ا
 نواطدال مهو قطان قط باك ايدل واهعسو الا [.::فاكنال و ىلا هل اوق» نوةداسمه وىأن وباسل : ١ ظ ٠

 مهاذا ب اذعلا:ىريفرتماندخا اذا ىح نواماع اهامه كلذ نو دنملاسعا مهلواذه نمةرغق مومو لب | |
 تسلا ئيتسؤللا لاذع ةسفك رك ذا ةتاضفس لا رانغا ( نورصنت الان مكنام وءااوراال نور ا

 (اههدحأ )نالوق عسولا ىفو اهعسوالا اسفن فاكنالو هلوق( لوال اف ) دابعلا لاس! ماكس ا نم نيمكحركذ

 ١ اوصتحاو ىلكللاو لاعضل او لئاقمو ةلزتع ا لوقوهو ةقاطا نود هنا (قاشلاو) لضفا! نع ةقاملا هلا | | |

 اوذاكي ل نيصلغلا كلوا نا نيبذ ق. مالو بعصالو هلعف هلع عست هنالاعسو ىجنامت اعسولا ناي هنلل

 انالءاميا مويلفالاج عطتسسد نمواسلاج لصلفامتاق ىلدنأ عطتسسي ملنملتاقملاه اولعامم رثكا|
 (ىناشلا) هسفلوقلامدق7دقو قاطبالام فءاكت ىننىف هي ةلزتعملا تادمساو اهعسوالا اسةن فاكنال /

 ةريغصرداغبال هلوقو قاتم كلعوطْم انك اده هلوقهريطتو نواطي المهو قاسأن قطس ب 0 داو هلوق 3

 برهن هنكل قلمتنإل نانا اماولا ريس ن 3 اكلات ىلاعت هنا لعاو اهاصسأالا ريكا و

 اونوكي نأ اما باكا كلذم هيلع ضر عي نيذلا» الؤه لة ناف اة ناكاذا قطانلا قاعنيو برعياكةيفامب

 ءاوسل وةيام لك ىف هنوقد سد مناف هدلعهولاحا ناف هماع كلذ نيرو وأ ىلاعت هللا ىل_عٍبذكلا ىلسحم |!
 فالخ هيف بةكمناصس هنا مهني وكل بالا كل ذباوةةثي ل هلع وزو ناو دجول وأ ب ناكلا ذو 1

 كلذ نوكي نأ دعيرالهنا ىلعو ءاشيامهقلا لعسغيانلق بالا كاذف :دئافال ني ريدا ىلعف لسا

 كيرمل- ظرالواريضاحاوأ_عاماو دوو هلوقهريظنف نولظذدال مهو ةلوقامأ اودون الملا نءنيفاكمال خلد

 ىلع يذعينانوأ باو لان ه ناس ةذلابوأ بالا ىفةدايزلا نوكينأ اما ملظلاةلزتعملاتلاقفاد؟

 أ هيذعتناكلالاوهلءفلادجومدسعلا نوكى عةلا دان الان وكس :ةنوةطرالاممهفلكب نادوأ لءنوملام ا ا

 ىضتقي نامعالاو موي نأ بولاءا فاك هنا ( باول او ) قاطبالام فاكيال هناصسدلا ىلعةلا دوال 5 1 ش

 ( مكمزلمف نمؤب ال هنن مؤدناب هفاكدقف نمؤيال بهلادانا هنعربش امو هنعرب> ام لكى ىلاعتهللا ىيدصتت

 رافكملا ىلا عجارهلا (امهدسأ ( نالوق ه.ةذاذه نم ةرمت ىف مهمولق لب .ىلاعتهلوقامأوءوترك نامل

 ىرذلما ادهن ءةرغىدار اذاني: واان اذ ق.ايالو اذه نءةرمخ فمهمولق لد هلوقممب قملب نيذل مهو د
 1 مس سس
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 ادا
 الا

 سوس ملا ل يس حس

 [| لعمما لمملاباو اوئلاك مغنلا كلنا ا دافي نأزاج اندلا ىف ةملظنع معن مولا ناكاسلو كلذ لكى عل محن أ

 1 ا || تارقلاف مهل حراسن نيو لام نممب,هةنانغ ان و.سحأ لاق كلة فالف سغألا نا هتان مانذأ |

 ا |سلدادمالا اذهنا (امهدحأ) ناهسو ىغاافوهناضستلاودلعافلاونالان عراسبو مهّدع يرق
 ّ | لبو تاريخنا ف ةعراسم هنوبسسح مهو مالا ةدابز ىم-ةلاراريسشاو ىداعملا مدهااجار دةتساالا |

 |خاردتس اوهأ كلذ ىفاوركفتي ىت>روعشالو مها ةمافال ماها امام أم ٠ لد قعزنر.بعأ ةلوقلاردتسالا

 ةرمسمنب ديزي, نعئىور مع دالوأو مهلا وأ كمدقتالو ةرقكح هب  الاءذهؤريالا ف ةعراسمأ

 نضبنأنأ عبي قم هدتسبأو هوا دإا هل طاسأ نأ ىد.ءحرغأ» ادلال اون نوت ىلا ىلاغتاا ىننوأ ٍ

 ا زاوسنرم قاايلوسنل 1١ نعو نيو لام نم هنم_ه تغانغ أن ويس ا الت دهب رق وه انئدلا هئع !

 : سب هايج تاعدقىنا مهلا ارع لا-ةق هبكنم غلبف ةقارش ديف هعضوو هذ خاف ئرسسك
 كلذ ن كيال مهللا كل :بع< ناكركبا انأّنا مهارظن هنع كلذ تنوزف كل دسىف ةقفاملالام تنصت نأ بك ناك

 ْ هذه مهاطعأ انتا هئانضتس هئاوهو ( ىئاثلا هجولا) نيبو لامْنم هن وهدان وب ال: ةرمع كم ءار ع

او زالانءاوضرعأ اذاف قدا فاك لاغتسشالا نمنيئك_ ملال ىترافاونوكل منلا
 || ناكمذه ةلاب 

 نوقفشم مم رةمسشخ نم مهنيذلا نأ ١ ىلاعت هلوق نور عشد ال لب لاه كل ذاف ئوقأ م_ملع ةدلعا موزل 1

 ىلام تا لجو ممب قاقواونآ امنوبؤي نيذلاو نوكرشرال م مبربمهنيذا او نون وب ميد تان انمهنيذلاو
 .٠ رك ذمدقن نم مذا ىلا هثهن ا معا )نب روةباساهلمه وتاريلنا ىفن وعراس كْماوانوعحار ممدأ]

ع راسن نين ولامنم هيمه دا نوب <أ ةوقب
فص هدب ني نورعشبال لب لاه متاري_1ئا ىف مها 

 ْ : تاة

 ظ سلا ًاالامبت ه عجب لاهت نم مة فعضو ةقرةدابز عم ةيشلنا نمضتي ىافشالاو نوةفشم
 لأ لك نممهتمو لت امو ىاك- !!لوقوهو نوقف م مهم ربادع نه مهني ذأ !ىوءااوباذعلا ىلع ةءثخلا ||

 ]| بلطف نوداح هدعاط ىف نومتادمهبر ةمشخ نموه نيذإ ايف هملاو ةعاطلا ىف ماودلا وهو هرث أ ىنعقافشالا ا

 1 نء فوم ةا هنو ناكسح :.دقنا لاكوهو ى امنشال ا دح ىلا ةيسشهلا ىف غاب نم نا قرقصتلاو هناض ع

 ا | مهنيذلاو هلرق (ةيناثاا ةقصلا) ىداعملا ن نءزارتح ال اهيا من ىف ناكف الج هباقعن موالح أعنا اه“

 1 ا | ىددصتل اوهام نامالاو .دوجو ىلعةلادلا تاهولخ ا ىهىلاهت هللا تانآنالعاو نودمؤيم. مرتان اد 5

 | : 11 ناكنارحدملا نكس ال قي دصتا ا اذه بح اّضو ةرورضل ان مولعم كل ذة اه دوو ناكن ااهبقدددةلاوام

 1 11 1 ا الدو تانااهنوكي

 هق ةصلا)ناءالاوه كل دوار هاظنا#الابرارقالا لد بالا هف رعملا تلاضح ا ذاو هنافصو عئاسملا| دوجولا

 أ تلة نالوا تدق كيرشلا ىتوديحوتلاناجالا هنمدار [!سدلو نوكرمشبال مهبرب مه نيذلاو هلوق (ةئلاثلا
 يجب يحج سوس بديل عم عسل

 || ةداعلا ىف اصا# تركب نأو هو ىلا ل رشا ا ىف هنم ذارحلا لب نوتمؤد مم رحاب انمهنيذلاو هلوق ف لخاد
 | اونآ امن ونود نيذلاو هلود (ةعبارلاةفصلا ( لب ءاوهو هناوضر ب لطو ىلاعت هب هللا ه-ولالا اهماعمدتشبال

 | ةاكرلاك ىلاعته اق - نم كلذ ناكء اوس هادي أمل قح لك هيف لخدف اوطعا ام نواععن هاني لجو مويدلقو
 كلذ نا نيبو لدعلاو فاصنالا فان ماو نويدلاو عد داولاكنيممد الاقوة- نموأ أ امهريغو ةراغكلاو '

 1 هزغو أ ناصقثهلالخاو رص ع نمل >-ووهوةدا. ىلا ىلع مدقب ن هنا لجو مسمبواةوهولذف اذا عفن اما

 للأزهر ايت قا عنو داس اع تااسوءادالا ىناهت>ايؤون نا ىتاد مع لحولا كلد لال وكي هناف

 ىلءو*وقرسد ورجلا برشيو ىنزب ىذلاو اوهأ "هلو مهيولقو اونآ آمن ونؤي نئذلاو تااةذ لسو هيلغ هللا ىلص

 موددو ىل--:ل+رااود نك_!و قيدصلا ةث !ايال مال_بلاو ةال_هل العلاف ىلاعت للا ف اخ كلذ

 لوالا ةفصا نال نسحل ا ةياه ىف تافدل!هدل#ه تدترتت الع اوىلا عت هللا فا كاد ىل_ءودو قدصتق
: 0 

 يسيل
.- 

 يا

 1 كس

 1 ا | نيف :ةلءاد1 اوريقلا ىف بادع دنغ لو ةرخ "الاف ةساسحلا دنع انزال طع راكد اون يقرمز هلام دادي
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 هل ا وهو يزتلدللا وامأت الثا: 000 ةعرارومأد-ال نوكنأددبالرومالا | ْ
 ثدح نم همف لمت نما رك مكهلافورعمناكن ارقلاوه ىذلا لوقا نا نيف نآرةلا نوربدتء الفا
 م-همزلب ام ىلع هش ثددع نمو هرع لوط ىف ضقااتلان ءأريمو ةساضفلا ىف برعلا مالك اس ابمناك |

 (اهنانو) قالاىلا اوعجربو لطام ١ اوك رثمل هسف نوربدت :اللذةنادحولا ةفرعمو عئاصلا ةقرعم نم | ا

 نيلوالا مسه ان[تانرلاممهءاس مأهلوقن هدارااودو ةداعاا ف الخ ىلع سأ لسرلا ب < نااو دمتم أ ْ

 حاناق ةصم نيالا تناك هيلع تاز علا رهلتو الا لعزاوتت تناك ل سلا نأرثاوتل اناوفرع ممنالكلذو |[

 | نملاعاووكبالنأ (اهئلانو) لوسرلا قيدصت ىلا كل ذم ءاعدافأ ل اصتتس ةسالا بادر كلاش ب ذك ||

 هناصسديننوركتم#لمهن مهاوسزاوفرعي ل مأهلوق نمذارماوهو ةوبنللهث اعدال بق هلاصخن نسوا ١
 ندكلاد مرا ارفلاةناو قدصل او ةنامال هر اه ىف هنوكسح ةلاسرا هثاعد ا ىلبة هنءاريف رعم شا ىلع ءالذب

 نوذملا هشضاو دع نا( اهءبارو) نيمالاب هّتمعست ىلع مهمْلكَتةفتانا دعب هوب ذكى دك ةممذإا قال

 داسفلارهاطاضدأ اذهو ةنج ه.نولوةد مأ هلوة نم دارا اودو ةنوذج ةلاسرلا هئاعدا ىلع هلحامغا اولو م

 لئثالداا نم هب ىأ ام لثع ىأي نا هك فكن وذحملاو سانلا لعاهناةردرمضلاننوأ«داوناك ا

 | (امهدحأ) ن اهجو همفو كل ذي هام“ نم مال#ل ! هيلع هل نيضغمملا نم ناكدقاو للءاكلا عن ارمشلاو ةعطاقإا

 نوذحلا ىلا هو.سنفمه دنعرومالا دعب أ نم كلذ ناكو هل مهد امتنا ىف عمطي ناكث مح نم كل ذ ىلا« ويست مما
 هنا هلرامعسالا دروم كل ذاو درواف هلاو داي ال ىكل مهماوعلام اهيا كلداولاو مهما (ىناشل د كلذإ

 | ثيحن نمنوهراكو علا م_هراك أو قلاب هءاح لب لاه اهداف ىلع هنو هو>ولاهذ ه3ءنادعب هنادسأ]] ْ

 مهم اسابر تانخالو موبصانم تلال ملسو هيلع هللا ىلص دمء؟اورقاول مهنا ١ ولف تيل نءودنلةةلاباوك ست

 نانيالا كري نم موية ناكأنلقق ولا نوهركيال مهلقانا ىلع ا]ددقف مهرثك أو هلوث لمق ناف هوهركث

 قملا نا هن احس نيب مث بااط ىلأ ع نع حاج نعل ةهاركال هن نيدالرئارقوقب ناودسوق علو ىلا

 ىلا ىدؤب ىوهلا عامتا نا هناصتس نيب .ةقلحا عبتيو ىوهل احرطي نأ فاكملا ىلع بجاولا لب وهلا عيت

 هوجو هرااسسق) :فو ّنمف نمو ضرالاو ت اووسل !تدسفلم_هءاوها قطا عسب ءاولولاو ميظعلا داسف ها

 كاوملا قداس ملا عقول كلذ حصول كل ىلاسهت هللا عم ةهلا ذاذغا ىف قس نا نورباوناكموغلاا نا (لوال)

 .مهءاوعأنا (فاناوز دفا هقالا ةه امي ناكر ةوق ماسلا يلد ف ءانورقام لع وألا

 امال ادن راسل رعزح ايزو نمار مسوهلعهتايلصدجت يتكون

 |نا (ثلا الاوز هءانفاو لاعاا بيرم ىضدعي كاذوللاعلا ابهءاقب دي رس| لاوس لا

 : ا ليهلوقام 5 لاضقلا نء ماعلا ماظن لتجالو ضقاذ لارا ا وهأ قالا عتاولف ةضقانتم تناكهءاز

 ىف نال براعم نيلوقلا الكول وسرأاب مه ردثد مهة رم“ ط لقوةلدالاونآ رقلا هنا لمةف مهرك ذي هانت
9 ْ 

 .ريذعلاو انءولاوهرك ذا لبقورخ الاننو رقم امه دح املس انا ةلدالا < ٌىضىفو ةلدالا نا. ,لوسرلا

 | نين مهارت ذب ذك رقو نيصلخل ا هلق اد امعاكسا ندلوتال | نمارك دان د:ءنأولنولوةدو هون اوناكئىذلاوهلذ قو

 ١ كنيرحار فاح دس لاقفةردنلا ايست كوكب قح - مف عمطرال مالسلاو الما هيلع هنادن اكس

 صخأ جرو انام ولاووؤإ دا كمزلام حارناو هب تءريتام حيردلا ٠ العل نب ورع وبأ لاعتاج ارت ُرقوري ا
 احرخأرق نمةءارق تنس كإذاو عملا ةدا نلافغلل |: دابز : در كحل! ج رحو هبررقلا جارت ذل اوةكحارذلا نم

 كلب هناصس هبنفريخ قا ةاطيع نمريثكلاف قا الاءاطع. نءاليلق موتي ادد ىلع مهلأست م ىنعي كير جارت
55 

 مما ىلعتان الا هذ م هل د ةاهاال هاوق لوبق نعاور فلي نآزو< الذ هنع ةدسةمتا هده ا 1

 نا ىل_ءنيقزارلاربخوهو ىلاعت هلوق لذ ىئابما لاه ءوجولا عسج نمنوجو جت مهناو ةنيلا نيروذع ميغ | ْ

 دايعلا نا ىلعاضيأ لدوهدابع ىلءلاضفالا ىف هيوا.الو هقزرو همعن لثم ىل_ءردةيالدابعلانمادحأ || ١ ١١

 ظ ملهوعدتل كناو ) ( ىلا عت هلوق. < ”ةزايايسخوعو لري نآزاجااتاذالولريتس :

0 

 سس
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 لو وا ىأمولو نيقفشلا فصووه ىذلا اذه نمو أ قاب قطن ىذلا باكل اذه نموأ نآرقلا فها ٍ 1

 ا ا مهلا عادارا مهضعب لاق م مهرفكو مولوج ىوسىأ كلذ ىوس لاسع ا ىأ كلذ نود نم لامع ارافكبا ظ

 ا | ]0 ايغتسالا ىلا نواماءاسهل مه وق نال برقا افي ليس اذايال ووش لاو كابا ف ظ

 ]| اهوامعينأ ب حوفظوذخلا حوالا يفو هننا مك ىفو ىلاعت هللا لعىف ةنشماهخال نول ءاعاسوأ مه لافامن او
 ]! .ذهنال_ميلأراششاوهو (ىاشلالوقلا) .ةواقشلا نمهقلا نم مه قيس ار اناا اجب اولخدمل

 1 ْ ءالؤه هءىأام هتباهنو اهعءسوالا سفن فاكنالو مهفصو دعب لاق هناصس هناكنيققشم ا تافص نم تان الا ١

 || مهيواق ليمهلام !لكباوث م_ملعر ذو لين ولطتلال مهو قلاب قطط مهلاسعا طفح باَك انني داو نوةفشما
 1 مولاعا لع ىف نيريصت كف ودلتاو لولا كل د عم مهو لاق هناك ةرم امها فصواضي ا وها ذه نم ةرغىف

 1 !ٍ الاعا|ماهماع مهام ىوسربلا هوبوو لفاونلا نماضنأ مهل ىأ كلذ نو دنم لامع !مهلوةدود صوأ ةلورةم
 الأ ىلا باذعلاب مييفرتمانذخا اذا تح هلوقب عجر هناصس هنا مث لمت حملا ىفاهن وامعيسوأ ىذاملاىفاهولعدق

 || ىلو أ ناكني فشملا رك ذ نم هي لة امىلا مالكلادر نكمأ اذا هنال ىلوأ ل سم ىلأ ل اوقنالءاورافكلا فهو

 |) كادر ذو دقاك ةظرفحم لامع انا رك ذي نايريخلا لعف ىف ءرملا بغرب دقو امصوصخ هنم دعبام ىلا هدر نم
 1 ركفا ا هملع ىلوتسادقهناداريو ةرمن ىف هبلق ناب هترخآ صأ ىنهر كن ةدكلءرملا فص ون دقو ”رشلا نم

 وهانلقاذام ىلا ةراشاوهو اذه نمهلوةي دار ا اه لق نافرمصق واب <امءادا له هنا فوهدروأ هلعلومق ىف
 الأ باذعلابهفرتمان شا اذا ىتح ىلاعتدل وقامأ مهبولق ىلعن اما وسم اما عم مهلجوو مهق انشا ىلا ةراسشا
 | ةيشال هنا لعاو ةيطرعشلاا "هله !مالكل او مالكل ااه دعب ًادّسب ىتلا ىههده ىتسف اشك سحاص لاسقذ
 1 ( ناهجو باذعلا اذه ىف ومهبالا قمليال باذعا | نالرافكل ا نمد رك ذ م دعت نم ىلا عجار مهيفرتم ف ريمضلان |

 ا 0 و ابعد ) ىناثلاو) ردي مونمج لزئام بادعلا,دارا ) امهدبحأ)

 1 ىل-_عمهللاقي وهلعم_هامةدشا حلا وةثاغةسالا مهتوص عفت ربىأ نوراباذعلاممبلزئاذا

 1 هناصس كذب لد مكب هلازن ا ديربام مسح: عف ديالف نو رمصنت الاثم مكلأم وبلا اورأجتال تيكيتلاهحجو
 الز لعام دلاىف مهل ثعايلاكوهو ةمادئا أو رمسلسا نم ةدح ردلا هده ىلا ةماشلام _ وهدم مهلا ىلع

 أ لتتقاناتناكدق) ىلاعت وق » كاذينوءفتن ن الا م_مناف ةعاطلاو نامجالا ىلع مادقالاورفكلا
 ١ أ تأ ملامم_هغاج مألوقلا اوربدي فان ورحمت |سهاس هي ني ربكم سم نودكنت مك, اعا ىلع َمنكف مكماع

3 

 ا

 قبل ,_هرثك أو قملابمهءاجلب ةنج هينولوةب م أنور تنم هلمهف مهلوسر اوفر عيل مأ نيلوالامدءانآ

 م رك ذ نع مهن مش رك ديم هانت أ لب ني نمو ضرالا دتاووملا نت دفا ,هءاودأ قاعاع.ناولون وه 11

 | 0 هناليقاعف نيبامل هن اس هنا لعا (نيقزارلاريشوهوريخ كير جارفناج خمسا است ءآ توضردعم

 ْ اواكم_ملا (اهدحأ) ةثالثرو«ًاباونا م-ملع هللا تانآ تلم هنا ىهؤ كلذ لعب هع ناكل كلوا

 1 : مكبامعا ىلع منك هلوقوهو دعابتاا لكؤملا نع دعا ن مف ب رضي لدم اذ هون ودكم مرماةعا ىلع
 هنارو ىلا عوجرلاب همسقع ىلع صك انا !بهذي ام اهولي ندعو تأ الاكل :نعنورفنن ىأن وص تصنت

 ا وناكم را وأ قسعلا تدملا ىلا (اهلوا) هوجو همفد ودداذام ىلا هب فءاسهلاو هننيريكتسمهلوق (اهنانث)

 نكي ل ناو تدلابراكتسال ابوهم روشرامتذالا اذه غوس ىذلاو مرا لهأ انالدح أ انما ءرهياظر ال نولوةب ظ

 نأ(اهثلاثو) دعابشلا و عجا رتلا اذهب ني ريك سم دارملا(اهمتاثو) ه:نوماقل او هال ومص الاد رشم مهل ظ

 ةوال:دّدع هءنو ابىذلا ثلاشلا مالاوه اذهو هف نعطاادو نآرقا اركذي نورعسد ىأ اىهادءاملاقلعتت

 ارم هديمشتو نآر_ةلارك ذمهرعم ةماع تناكو نوره لمالابتنملا لو-نوعم < اوناكو مهماع نآرقلا 1

 ١ فىرقو عسجلا ىلءقالطالا ىف رضا او صاسسلاو نورع#و سو ه.لعهللأ ىلص هللا لوسر بسوار عشو

 ارقوأآر مثلا ماا اءرعسهلاو نايذ هلا حفلا رعهأاو شفا اذاهقطتمقرعخأ نم نورس !سهاسو ارهم ظ
 | هذه ىلءم-وما دقن ا نيب نأ مهيلعدر مهلاح موا هن اهس هنا مث ىدهاذا ردش ىف ةغلامموك ىذلارعش |

1 

: 

 1 ذا
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١ 
 ا

 ارادىللال اة تالااهنم دونما ف اهب صن تاو هناصس هناو :ةعطقنم هن معنا مانعا نمتلك تاو اةمعل

 'لرت نمرذح هناصس هنا ممولعم كلذ ةمعنلاهجوو راهنلاولمالا فالما هلو هلو (اهعبارو) ب باوثلا ||

 | ىلا.هةداوق 5 نولةءيالفاىرقو يدها اورجزلا ةلال دك ذّنال نولةعئالفا لاةفرومالاءهىفرظناا ||

 ا | اذهانو ناو نان دعو دق تونوعبملانث ااماظعو انارتاكو انتءاذنا ل واتا لافإم لستم اولاق ب |

 داعا ارك دن همّقع دم-وتلا لد الدف لوقل ا مضوأ ال هناصس هناملعا (ناوالاريطاساالا اذهنآ لبق نم | |

 كلذاوركلأ منا مسن ا ىلع كلذب هبنو ىلئال دلا حوضو عمثعبل اراكسنا ىف نولرتالا لاعتام لشم ولات ىلإ لاق |

 دك !مهلوق (ام_هدحأ ) نيهجو نم مهنع ةببثنلا كح مت دلقتلاب لوقل اداسن ىلع 0

 مناك لس ع هوم يحمل وق(اهييناناو) هوه ثموهو نوثوعبمل ان أاماظعر ايا رئاكو
 |( لوط عمدج وب مل مثءامئالارثاسن ماع دق عقو دّةف مال او ةال_صلا| هيلع همم عق ةواك دعولااذ_هنا اولاف

 عجيريطاسالاو نيلوتالاريطاسا نم وهذ كل ذكن اك املاولاه م ايدلارادفن كمال نا اونلظذدهعلا
 ضرالا. نألق) ىلاعتهلوق قفوأةروطسا مجبو هةقدق الام نرازنالا هبتكام ىأر طسعجراطسالاوراطس |

 || ميظعلا شرءلا بروعم_تلا تاومسلا بر نم لق نورك .ذنالف !لق هلننولوةمسس نواعت حدك ناب

 | هتانولوة.سنولعت ع اكن اهيلعراعالورب ع وهو؟ىث لك توكلم هنلس نم لق نول الفا لق هنن !نولوتة مس ْ

 1 درلات انا نافع رضا رك وفا (نوذاكل ممناو قوام هاننتأ لب نور صدت نايل 0

 : ىلاعت هللاءني رةماوناكم وا! نال كا ذو تانوالا ةدع ىلعَد درلادوصقملا ن وكي ناو ةداعالا ى رك ىلإ

 | نالقهلوق .(اهدجأ) ةث ةثالئرومأب مهياعّجحا ةناصس هنا ع ىلز هتاىلااًسر دال مانصال دمعت اولانف
 ءامحالا نم انهمف ناو ضرالا انتل اش ناك ال ىلا- د هنا ةداعالا ىلع هي لال دم سالا هوو مةنمو ضرآلا

 لال ددسالا هوو مهانف نا دعي مه دمي نأ ىءاو داق نوك نأ !بحوفاهرتغو ممر دقو مح ام ال1 ةلاو

 : .ةسحاولاىه معنلا نماهفام لكو ضرالا قلسو مدع 5 نءةداسعنا ثم نم نانوالاةدابع ىنأ ىلع هي

 هدم هلم التم ازال ردات بنغرتلا انعم ثور ذئالفا هلوقو عما. الو ”رضدالام ةدامعنر 1

 ااا دمدقتاك نب ضالا لع قالدتسالا هوو ميظعلا رفا برو عمل! تاومسلا بر نم هلوق (اهناثد) ظ

 0 ةداعالازاومحع فارئعالاو ناثوال !ةدامع ٌكرتالا لصعال هلئا بادعءاشتا نا ىلءاهءينت نوت ب القال اق ا

 ْ مككلا معايناثءامسل اوالوتأ ضرالارك قال هناصس هئارلعا :ىن لك توكل هدب نم لق ىلا هلو (اهتلاثو) |
 || ريس وهو هلوقو غل انملا لمس ىلع كل او كلا | تزكللملا ف لح ديوث لكت وكلام هدس نم لاذ ايف |

 : ثغيالوءاشي نم ءاشي نمثسفب وهو ىنعي هّمنمو هنم هتثغا "اذا نالف لعان الفت رح الاد هياعراجالو ْ

 ٍ ناط_كلاوه عدافناو هتعاطومدمحوب نع نوع دنت ىنأ ىهملافنورصست ىف ىلاغت هلز ةايادخأ هند

 كلذ دعم م مهواهرغو تاب . الاءذهبم_ماع حا ١ىغلايدق هاو ولا مهامنا ل هلوشب ىلاعت نيب غىوهلاو

 ئرق(لوالالاؤلا)تالاؤسانههو عفلاو مضاانمهتنت اومتتنتأ ئرتوديديتلاودعرتلا اذ و در 1 ١

 لهأ ف حاصم ىف ماللاريبغن'ىث 32 تراس .نموضرالاو تاووسلا بر نم هلوةو ماللانضرالا نا أ

 || نال عملاق قرذال (باوجلا) .قرفلااهت رساله افحاسمف مالا ماشلاوةوكلاومرغلا (|

 || نولوة سس منع كح مت نولعت منكن الاف فيك (ىناثلا لاؤسلا) دحاو عم فوه ناد هيد نمكل اوق |
 1 كلذ لم لاشي دقو كلذ مولع يسال ن ولعن :ئكسم نا وتنال ضقانمال (باودجا) ضقانتهيقودلا |

 ٍْ هادا ام ) ىلا_ءتهلوق  ه كلذ نم در وباع مهفارمعا ىلع ثعبلاو مهلعل دمك ألا هجو ىلع حاسما ىف | 1

 1 اع نوه بياع هللا نا كبس ضعب ىلع م ودهن العاو قلش اعلا لك بهذدلاذاهلان ههسعم ْنأك امو داو نم | 1

 [|| نيملاظلا موقل ا ىف ىلع الف بر نو دءوام ىيرتاما بر لف نوكسص ر شراع ىلاعتف ةداهشلا اوبسغلا ا : |

 | هنارعا  (نونصياعلءانح ةئيسلا ند حا ىه ىلانعفدا نورداسقل مسه دعت امكيرت نا كساناو |

 : 11 القجبلوا نسل ذا ىلع: يتاكوهؤناو سدت انغام فوت انسحا نيرا اولا

 ا

 ل ا ا سس

 ولو



0 

 ” طور امانفشكو مهانجرولو نوبكانل اطغ انرتتملا : نعةرخ . الا, نودمْودال نيذلا ناو مقدس طارصلا

 هياحام ةعصناسب هعمشأ موقلا ةقب ور ورم اسوا كف (نووهمءدم-منايغط ىف اوعلا - رضا

 ايفو هفدتمص ىلع ليلداا لدامنال ميس سمطارصلا 0 لارا

 نولداعل ىأن وبكانل طارصلا نع ةرخكالا,نونمّؤيال يذلا ناو مية لا قد رطل | نم ملبأ ةماقت#سالا
 مهام انة شكو مهاتحرولو ىلاعةءلوقاما ريثكف هفلاضيامو ةدحاو ةماقتسالا قير طنال ىد رطا ادهن ع

 ل_ةقااررذدارملا (اههنانو ( ايدلاراضمرثاسسو عوار رض دار ا (اهدحأ ) هوجو هضفرمض نم

 |. ”الاعذلا خابلادانسلاودرتلافاونلب دقه بع انس اجاذمو ترج الاررضهنا (اهثلاثو) ىبسلاو

 ىلا.:هلوقام ارفك ٠١ نء هيلع مهاعف يجامل ةدشلهنءاومناملاوداعلاو درول مم اوان دال امال ى

 ١ تاذعلاب ,ىايذخأ دقلو) ىلاست هلوقا# نوردككم م هومهاالضىفاوداةلى انقر خي تعادلا اوتلا

 الأ ىذلا وهونو ايم هفمهاذا ديدشباذءاداناوملعانصن اذا ىت-نوءعرضتامو مممرلا وناك ساس

 ظ ىدااومونو رشح هبلاو ضرالا فك ارد ىذااوهر نوركتنامال.لق:دئنالاوراصبالاو عمسلا مكلأ نا
 ٌْ هوجو ىلع باذعلامهانذخ ادقاو هلوقىفارفاتخا (نواةءتالفاراهنا او لملل | فالح اهلو تدعو ىد

 1 ق اق يغذخا# كم لهأ نع ةريملا عضم ةما. هلا و واو ىف ٍ::طالاثا نب ةماهتلسأ امنا ماهدحأ)

 7 زر تعددت معْرتتسلأ لاقو لو هماعهلف ا لص هلا لوسر ىلا نامسوب أ ءاف- فيم لاو دواخل اوكأ

 || هلال زن اف منع ف شكف اعدف طبقا ذه امنع ف شكي هللا عداق عود اءانمالاو فمسلابءانآ الا تاق مث نيم اعال
 أ يفد رسالاو لّمقلا نمر دي مون مهلان ىذا اود (امينانو ( اوءاطااف عوملابم هاندا ىئءملاو د هب "الا ره ِ

 ااوناكةسااخملا ودنا معالا ع نم ندع نم دار ل1 (اهثاانو) مالا نعناميالا ىلا مهاعدام هن دش عم كلذ نا

 [رثواملاذافةرخأ الاد نم فاكملا ىلا بر ةأ ان لا دس دشن !(اهءدارو) نسل ان ءمممربرعلا وكرمه ىأ

 ْ  ى> ىلا عت هلوفامأ هنع !وَاملاوداعل اوّدرول منا ىلع لدناذهو كلديك ةرخا 70

 ا ىذلاعوملابابم لعانصتاذا تس ( امهدحأ ) ناه-و هفق ديدتُس بادعاد اان موملعانخف اذا

 أ ٠ 0 .خ مهجراشاونذعاذا (ىناثلاو) رسالاو لتتلا نمّدش دشأوه

 ,تالاؤسا:ههوريخلا عمن وكسلا لدقوربخ لك نءساسلا سالبالاون وسلم همف مهو م مءرخمن ال ن وم رجلا

 ليقاكتوكىلانوك نم لة اىأن وكلا نم للعفتسسا (باولا) ناكتسا نزوام (لوالا لاؤسلا)
 8 تان يق سن ركل ملعتفانوك نأزودكو لاح ىلا لاح نم لقا اذا لاحتسا

 :ءاندجو ا مهانكما ىءملاتال (باو 70 ظفلبنوءرضتبو ىذاملا ظفلب اوناك ساء احمل
 ف ئرقو ديدشلا ب باذعلا بان م_ملع خفي ىتحاوع طش نأ» الؤه ةداع نمامو ةناكتسا ةنحلا بق
 ارسم مكلأشنا ىذل اوهو هلوق نيب سانم ىاف ةسناخلا عمالا نسال فطعلا(ثلاثلا لاؤسلا)

 7 ةيورو ةلدالا عاسمس نع ضارعالا فرافكلا كلوا ةغلابم نيب امل هناصس هناك (باولا) لبق ام نيبو

 لمعت: نمنا ىلعاه.سنتاهيلع مكقفوو ام الا هذه ماطعا ىذلاوهو نينمؤملللاهتق م اهاسا ىف ل انلاو

 1 |نممّت دنا الو ,هراصا الو مهعمس يهنع ىغااك ىلا عت لاه اك اهمداع ةلزئعو فدل تةلشامف» اضعالا هذه

 || | نمالا س نين مؤملاءالؤهث ادسوورافكلا كاوا نامرحنا ىلع اهنت هللاتانآأي نودععاوناك ذاءىش

 1 | ةثالثل اذه صخو ةدئالاوراصيالاو عمسلا» مالو قرون ايري نيم معامل زم اذمقأ

 ا كم موانادارملا سدلو لموت ولأ لاه نو رك اشلا مهنم لي هنا نيب مناهيلع فوقوم لالدتمالاّنال ركذااب |

 ْ ضرالا قا اردىذإاوهوهل اوق(ابننانثو)تالفر 52 لقأ ام ةمعنال د السا روذكلل لاقي اكهنكل ل قناو
 | هبر ذىلاعت هلوةكمتزثم ىدحح ضءد نم ممكضعت ةيرذاسهمف مكسط هب لقحيو لموبأ لاف م كةلضرمسفملا ىف لق

 اهيأرك احالرادىلا ةماسقلا م كرمت ضرالا ف مكلءبىذلاوه لوقا ح ون عمانلج نم
 1 فل وى ىذلاو ءوهلوق (اهثلانثو) ناكملا عال هملا ارم عضوملا كلذ ىلا مهرمث- ىلع ها وس

 1 طعم قو

 هوعل



0 

 هغفنأف لمق رعشلا لاق هئقنا ل مدكنباذخ أ ىذلانون اى امدانباذخأت ىتلاةوملا لاق هزم امال 2 6

 َ ءارقد:ءنورمض< نا (امه دحأ) ناهجو هبفو نورض<نا بر كي ذوعاو هلوق(اهبأ اثو)ريكلا لاق | 1

 ىلا ىادلا هنال مهروض> سفن نم هللاب ذ اعممسا لب نورخ 1 لافو هوم«لشمف اري نتم نركب خالل نإ ١ كل |

 هننا ىل_ص هللا ل وسر نءىوروْكتاقان مهللابد وعالي كم ود نمهللاندوعاءر ١1ل وقياك مدتسوسو | ١

 نم تاماتل هللا تاماكيو هقلانذو عال مف مونلا تدر اذا اسقف دجياترا لبر هيلا كسشادقو لسوديلع | ١

 توملام هدأ احاذا ىت- هلوقام نورمض< نأو نيطامشلاتازمهن موهدامع يش نمو هب أةعو هم + دع | :

 ىلارك ذا! ءوس ىلءنولا زيال ىأ نوفصمب قاعتم ىف م فاشكلا باص لاف (ىلوالا هل مسملا) لئاسفه 3 ْ
 ىلع هقالانبعت مم نعم اضغالل دي كح لاو ض ارتعالا هجسو ىلءامس "هل هاهنا الاوت تقولا اذ

 توملام هدأ ءايماذا ىتحهلوقىفاوفاتخا (ةيناشلا هلكملا) ماقول نعي تاكا 4

 لأن محي وزر ل نم لاف سامع نبا دنع سلا تدك لاحم لاق رانا جارت لعق 2 ١
 أ ارق هه كءلعأر ةاانا امهنم هللا ىضر سايعنبا لاتفر افكلا كلذ لأ بباسغا د اولاقذتوملا دنع ةع 0

 لوسر لاك قدص أف سدر لح | ىلا ىنترخا الو بر لوةءف توما كدح أ ىأي نأ لدق نه مك [:قزراسمتا رققتاوأ
 برلوَش هدذعق هب دي نيب هّقح نم هعنع :ءناكءو :لكمج توما ناسنالا رض اذا مل_سو هيلع هللا ىلس صدا

 اهدهاشاذاف ةنلس| ىف هتازئمنمؤملا فرعاذا لوالاوه برق ةالاو تك زاباناامزعا ماقول

 ىذرسايعنبا هرك ذامامأو هربغةلزنم نمدشف,ام دقي غياب اون مهنودا ناكل كل ذالولو اهنءرثكا | ير |

 ايندلا ىفةاملا لا نعرابخ اوهذت وما كد ؟ى أي نأ لسقن مم انقزرامماوقفتاودل واع ا
 نورثك 0 -رلا هل سم تةوىفاوفلتخا (ةثلاثلاةهلعسملا) ان 1 ذام ىلع مزلي الف با وثلا لا نعال 0

 هنأىلا اعل مرعسصدو امص اع ناك نا ىلاو ىلاعت هللا ةفرعمىلار طضدانه ددع هال < ب .اسملا لاح لأي هنا ىلع | 0 ٠

 ءاحلالا اذمب حئابقلان مع ون ملاكريصيءلاحا ذه نمو هنم عنم هما رول هنا ىلا عت هلا هلي ناب يبقلا لعفياال | 1
 لل رخال اهو تكصرئامئا نا اصل -عا ىل_هانوعجر ابر لوةيو ةعج رلا لاس كلوت 7

 نع هناك ٍىىلاعت هللاربخ ا اناةن الاهذه رهاط ل رتاغا ل تاقلا اذهلءلوةرخ الا فراسلاةلبإ اعمدنع كلذ !

 لأ ةاعملالاسيف ةعح رلاالئاسا ونوكي نأ عنءالامم كلذ نكل ةعجرلا نول سي مسمن اةرخ الا فراسنلا لهأ | ا
 وهو توم اروض- لا. اذه مهاوق ناعف نوعا بدلا تول هدأ ءاحاذا ى- لوةيىلاهتهشاو

 نمنوعجرا ىلاعتو هناكسهلوقىناو هاما (ةعبارلا هلة سما) رهاظلا اذه كلر هجوالف ةئب اسعماا لاح |

 | لدنورخالافو عجلا اهله رك د كل ذلف ةعاجم» وحاورالانوذ.ةد نيذلا ةكست : الملا مهذعب لاسقذ هدار ىلا | ١

 هظفلب ميظعلا بطاخع مريظعتلل عبللا ظفاب ركذاممناو برا. لوةينأ ةلزئج بر هلوق نال ىلاعت هتناوه دارا |
 ل«:لوالاكلوقينمو * مكاوسءاسنلاتمرحتئ ثنا + رعاشلالافوان«:صواتلعفلوةسض| |
 نولأس فل .؟ (لوالا لاؤسلا)تالاؤ سانههو نوعرابرلا قدك لاه ةنير اعمل ادع هناكسف سسقال برلاركذ ا 2

 نا عئس الف كلذكتاكناو هنا (باوجلا) ةعحرال نا نيدلا ن نمو ةرورمذا اء نيدلا ةداواعدقو ةعدحرلا | :

 ىلعاضيأ عذمالف ةعجر !هندارا امأف عقيال هلا لعن او نست "هل ملا نم سنحلا اذهيةناعتسالان الهولي 0 01

 كسلا عم ةعجرلا لأ دن نأز وصف اهلا عا ىلعل هلوق ىنعمأم (ىناثلالاؤبسلا) ىلا هلعفي ام لمس 2

 ُْس 1 ىطمءاناةعاطلا ىلع معا !ىدهدلا لذا, تقولا اذهىف هناق كثل العلي دارا سنا (باوحلا) 11

 ٌكرادناىلءا كراداا ع نم كونكععجم لو ةمفريصَةدأ ١كِلذ ةيقاعءوس فرعو هسف'ق- ىفرمصق نم ل هوه

 اودروأهوذ نعي لاذا لِمشم ملا مالا نا اضيأ لمسصو را دس هنانامزاج هنوكعم ةماكل هذه لو شيف

 (جبلاشل!لاوسلا) هنعاومنانملاو داعلاو ةرولو ىلاعت لاه دقن نيقيلا نو د نطل او ىجرتلل عوضوملا مالكسأ ٍ

 هللا قل ايدو م ةعجرلا ف_ةعريصدا لاما نم تفاخ اعف ءهضعب لاق (باوللا) تكرتابيفدل وقيدارم ام ّ 1 ا
 2 ,ةلخ ديف ترصقامفاطاس لادا رأالب نورخ ل افو كرا |تكرت زوق نملوقمملاو تام لالا

 ا
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 ذاس انمهاوةوه وهلا نمهدء.ناك اموهلوق (ىناثلا و١ هللا تا ةكئاللان قولوا وناكم-مماعجس ناف

 ا هلوقب دقعملا لا داارك ذىلاهتو هناك هنا مةيونثلاو ىراصتلا لوقلاطنا هي ديري نا ىلءعف ةوا1مانصالا

 | هقلش ىذا | هقاذع ةهل "الا نمد او لكدرفنال ىنعملاو ضع ىلءم_عضءبالقلو قاشامعهلا لكبهذلاذا

 | ابن دإ اكوام لا نورت كض عب ىلعمهضعب باغاورخ الا كال منع ازيقم ممم د او لكذ ل« متيأرلو هبدمكسأو

 توكلم هدس دح اوهلادتا اواعاف يل اعدل اوكلامملا قزءاقا ارتأاورت4ثددسو نورا اهدممهو ةزذقم ميكلامت

 | همدق لواباوجو*ازجب بهذا هلوق عقو فيك باوجوازتجوه مالكى عالا لخ ديال اذا ل.ةنأف وش لك
 هعمناكاموهلوتةلالدآ ف دساغ او ةهل <« ةمناكواوهرذدقتو فوذ# ظرعشلااءاةلئادلاوسالو طرش :

 اامأ كي رمشلاو داولا تاسثا نمنؤةدباسع هنا ن اسس لودر مس عاوق نع هسفن هز هناصس هنا مث هلع هلا نم
 ْ ملعب صخخن اوه هناكس هنا ىنعلاو فود ا دثم راسخ عف رلابو هلت ةفص رطل ان رقفةداهشلاو سسغلالاعهلوق

 | عفتلا ام لماكتي الا ولعب ىلا ةداهشلاو بيغلا اهعملعي نافةداهشلا لع ناو هرتغتة داهشل او بدمغل ١

 [ناودهبلا عاطقنالابهناصسم أ ْمنوكرمشب اع ىلاعتف لاقت كل ذاق مها دمعؤلاك كلذو بمغااد معلا عمالا
 |نونلاوام فاثكسلا بحاص لاه نءلاظلا مولا ىف ىناعت الف بر نو دعوا ب رتاما بر هلوةبهوعدن

 | انيرق نا« الفرخ الا فوأ اذ دلا ف باذعلا نءمسهد_تام ب رتنانمدبالو ناكنا ىأ نان دك م
 | هعججال نأ بلطي ىت-نيملاظلاعمموصعملا هس هللا ل« ع نزوح 9 لسيةنافمرماذعب ىرذعت الو مها

 || هيدويعللاراهظا هلءفيال هنا لعام هيذمعّت_سيناو هلءقي هنا لعام هب رد.علا لاس نأ زوج انلق موه«

 نكل ومهرو هنا معي ناكمنا عم ع رك تسل و مكتمل وقددصلا ل وةىف ىلا ل وق نس امو هيرلاءضاوبو

 ىلاعت هلوقامأ ع”رضملا ىفةغلام.ءازما لبق ةْرمو طرمتل ا لق ةّرم نينّرم بركن امناو هسفن مهم نموملا"

 نوكميو باذعلاب دعولا نورك وناكممنا ( امددحأ) نالوق هيفف نورداسّنل مه دعن ام كيرن نا ىلعان او

 ا كلذلف مالسلا هيلع همانأ نعارتؤم ا دلا ىناناذع لهو دعوامزاجن | ىلعر داق هلل انا مهل لمشف هنم

 | (ىناغلاو) سو ه.لع هللا ىلص لوسرل ادعد اواتوق نيذلار افكسلا ىف مهضعدو جيل لد ىفود ._ه ضعي لاق

 | هيىلوالا نا هنمدارملاف نوذصياعرلعا نحن ةئيسلا نس ىهىتلانعفدا هلوقام ةرخ"الا ناذ عد ارا تا
 | هعف دين او ىذالا بورضو ٍبيذكَتلا نم مهتمن وكي ام لاق اب مة راففكلا هب لماسعي نأ مال هل | هملع
 | هناومالسلا هيلعهنم مهلاملعا هناهلنيبوهوجولا ن_سحأ ىلع ةلدالا ناو مال. ءااك ل.+لاماللكلاب

 | يحاصلا# ةقيرطلا هده ىلعايظاوم م السلا هءلعوهنوكي نأ شين. مع همعت عطقب ملام هناك بس

 ٠ هس ةقاطلا ل ديو ناس>الاو مفصلا عقجا اذا قد ناس فحل !نمنكم اع اهتلباة مو ممءاسا نعرمفصلا

 | ةارادملا نال ةمك# لبقو فيلا ب انذخ .وسنمتي الاءذه ل قو ةئسلاءازايّدفع اًصماق عب تناك

 أ نطانشا تازمعنم كيدوعا بر لقد) ىلاعتهلوق * ةءورموانيدن اهم: ىلادوت لاما ماع سوس#
 | الكت كرئاسمف |طاص ىلعأ ىلع نوعحرا بر لاه ت وملا مهد ءاساذا ىتدنو رمض<ع نا بركب دوعاو

 || ىه ىلا غفداهلوةبهلوسر بدأ ال هناكسونا لعا (نوثعبي موي ىلا خزرب ممارو نءواهلئاهوهةلك اهنا

 | نبط امشلا تاز مه نم ( امه د ) نيرهأ نم هللاب:ذاعتسال اوهو كل ذ ىلع ىو د هبامع هع. ةئيسلا نسدحأ

 هدبكوه هنازههو ضن ارئاز امهم هنموزالاوز علاكوهو ديدشا !كيردتل او عفدل اودو ةزمهأ عج تازمهلاو

 هناذيا ىلعهءاددعاثء..نانرخ الاوةسوسولا (امهدحأ) نيهجول لودرلا ىفهنهلاذنوكيو ةسوسولا

 هلأسنو ىلاعت هللا ىلا عطقن نم نأ مولعم و نيج ولا نيم مهدكي ناطيشلا نال نيئنمْؤملا فل ودااكلدكو

 هلا ىلا عاطقنالا اذه سفننوكمفر ذيو ىأيامف|امةشمارك دهم نوكي نأ سد هناف ناطمشل ! نمهذ مهن نأ

 | ةالصلا حاتفتسا دعب لوقي مالسلا هيلع ناك سلس | لاق ةمصعملا نغارسازو ةعاطلاب كما ىلا ةمعاد ىلاعت
 ||| هللا لؤسراب ليقف هدقثو هذ ةاو هزمه نيط امثل |تازمه نم كن دو عا ىلا مهلا اة الثربك ا هن! !ةالث هنن الا هلا ذل

 امو ا 5
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 دلع

 اذ هاندقرم نماننا»: ندانإ دان اواو ضم لع يظر ج6 ا 2 زاذاتلئاست "0 نع ملهةيلأ |

 ناس اولا ءاستالهلوقنا (اهعبارو) ب سنا قوةحب نولءاستيالدآرملا (اهئلاثد)ن جرلا دعوام ]
 اهنا اواهولش داذا ةنللا لدأ ةفصو عة نول“ امن نطغي ىلع منوضني لا اف اوقامأو مهفوخ ةدشل كاذو | |

 نيبال لق ءقوءا.ةثالاوادعسلا لاو حرمشو ساما نوكترو هلا ىف: ةذلا دعي نا نيب دق هناعش ا[

 له نم نوكي نأو دبال فاكم لكن وكي نأ بجو اهتشو نياوملا لقثالا ةرح "الا قسيل هنا هناك !]

 نمو باّمعلاوباوهلا قس الن همهفنانلوقلا كل ذي لطسرانلا لهأن موأ حالفلا لهأوت :

 نوحلغملا م هَلءواف هن زاوم تلقت ن ناهلوة.ءادعساالاحح رش هناكس رام باقعلاو باول اهلك

 نفةنسل !لاعالا ىهنيزاوملانا (اهناثو) لدا] نمور اتساعا (اهدحأ) لاوقانيزاوا

 بارعسكم ها اعااورذكسح نيذااو ىلا عت هلوقك هل ن زوال ا عى أ نموزه اظل اًرئاغل اوهفرطخور دق هل
 نيزاوملااهنعهللا ىضر سابعنبا لاق مهب دل وهذ اثم دو له« اجا ذا تح ام نامظلا همست

 هلوقن مىلاعت هللا د_ذعر دقو نرواهل ىَت لا تانطانقلاىألانعإلا: نم تانوزوملا ىشو نوزوم

 تانسملا همف نزول نامفكو ناس ]هل ن ازيم هنا (اهالاثو ) ياريت الف

 5 اورانلا لاف هتائيستلقث نمو نسا ىلا قمسدت اذ تاقثنفةروص عقافتائيسلاو 5 هزوص ْغ
0 0 

 ووين ىلا_هتهتلا مهةصو دقق ء ام انقثالاامأ اومالسلامهيلعءاسن ال هروب مدقب دقناسلا اذه ىف مدلك

 نينمؤمأل مهلزانمتراص نان اهوئبغ امهمع هللا ىذ رس. ءنء الاف موقت | ادرس تاجا

 رافكلادواخ ىلع هتلال دو نودااخ ُمموجف هلوق (اهناثو) باذعلا ىف وح مهسفن اب مهعافتلا عذتما لبقو

 ريخو أك ئاالربخ دعيريتوأ مهسفنأ او رس نم لد نودلاخ هج ىف ف اشكل: باص لاق ةنيراشلا ا

 لك أنو برضت ىأ اههنعهللا ىضر سابعنب!لاقرانلام.ههوجو مفلتهلوق (اهئلاثو) فوذحم أدم
 نوملاك ا ةمهوهلوق( اهعياروألا ريثاتتشأ فلل نأالادحا و مهفنأا ا الامهات 1

 عملا للا ىن نان غوْدي ودملا سؤرلا ىرتاكن انسالا ع نعادعاسشو ناّممْشلا صاقتتناحواكملاو

 ىرقو هنرمم خامس ىح ”قفسلا جت ىطرتبستواسأو طسو غانا ىحايلعلا «ةةشصلقتتفرانلاهنوشت 7لاق هلا ْ

 قانآن كتل ىلاعت هلوقوهواضوو اعبر ةنكلدددع مهل لاقبام كح مممادع حرمت ءاما هنادحس هنا مث ن 1

 تلاهت ميلالا باذععلا نم همف من لننيةصتسم ترض مرحالف اه-وضو عمم نوبذكت سنكمكت ا غمكماع ىلا
 1 0 هلأ نان دابعلاّلهفناكولو مهلا هفاةوسل باذهلا كل ذى اومقوامغا هنا لع لود كد "الا ةلزتمملا

 ارو دص ناك هثبلا حر اال هنع ةمصعملا تردصن | ةمصعملاو هعاطلا ىلعرداسقلا نا (باوملاو) كلذ م .

 مزلالاو هلعف نم سل حرملا لادن حران اكصذ ا او باقعلا قدتسيال نأ حج وذاب رابتخاالابقافتا هن
 هلوق « باوثلا قوصسال نا بج وفايراش ا الابرار طضا هنع ةعاطلا كالترو دصن وكي دنس 9

 اوسحا لاف نوللاطانافاندعنافابسا تا انو نلاضاموقكوانبوقشاسلع ل 1
 مهو ذؤعاف نيجارلاريخ تنأو انحزاوانلر ةغافاءآاشرنولو مق ىدامع نم قدر :ناك هنا و ملكت الو اهن مق ظ

 هناصسدلا ٍلعا (نورئ افلا مهمهنا اوريصامعمودلا مهتيزح ىنا نوكستت امم َّمنكو ىرك ذ كونا تح انرط# 0

 ني-ه>و نءوهو «:ءباو1ا ىرم ىرداماورك ذنوب ذكت اهب منكسف مكس لع ىلتنت قانآ ن نكت[ لاقامل ١
 قانكا ١١ بحاص لاق (ىوالا لئلا ) ناتلئسم هنقواثت وةثاتعاعتيلغاشر مواْؤق (لوالا ا ظ

 انئوةشىرق ةيقاسعا!ءوسةواقثلاو كنمهذخا اذا اذ_كىلنالف ىئلغكل اوقنم انتكلمانملعت ملغ ٠
 ٌئعدقو ىرطاردصملاوءاملاةب ردكءاقشأ ع نمةوقشلا لم وبأ لاه امههفاه رسسكونيشلا خفي انت

 شاعلوقنو هلا نءكلذو ةد_فو ةيكرو ة:_سح ةسلس لوقف لاسأسأو ةّددهلا هيدار اول عق ا

 ءاقثا لاح ةوةشلانمدارملا اذه ىلعف ةءرهلاو لا. اوهاذ هود 2 ءرك ةت«تاموةسطةشيعنالف ||
 هذه ىلا انقاس عبقلا لمعلا ىلع انصرحو ةءرلا تاذللا انملط نادارملا املا لاه هس“



1 
 ش 1 و سب سس ب ص سس

 || لكق اوء.طروهو دف ااماوحلسل ةعجرلا اونع مناك برقا اذ_هوقوةهلاو ةملاماوةل دءااتادادعلا |

 || عدا فمسهلب اوطاكملا (امهدحأ) نالوقهسف باوحاالكةوةدار [اأم(عبارلالاؤسلا) اوضعام

 ٍ نياعاذااهنع هللا ىذرةشناعا لاق مالسلا هيلع هنا ىور تاهه دعت ملا ىهالا بااطأ لاء ام اوءاطاع

 ْ رهاكلا امو هنا! ىلعامو دق لد ال ناحل اوموههاارادىلا لوةفايث داارادىلا كعبرئاولاه هكتالملانمؤملا

 لينا انوا نا ارغلا 8 وأ لاملاعجج ىلا بغت !ٍ 0 روعرا ل اىتشااع رةلاتن

 هل ا الا اك 0 0 اذه ناو كلذ نولوقي ممايرابخالا

 هنا(ىاثلا) هلع ةرسحلا٠الءتسال اهنع تكسدالو اهلذعال هنا (لوالا) ثاهجو همفف اهاثاهوه هلك اما

 وغحزربلاف نودع مول ىلا حزرب مم ارونمو ىلا.ةهلوقامأ ءبنم عمالواهللا با الومدحو اهلئاق

 ةزحاس ىف اللا نم ةعن ام ةلاح ىل انور اصءالؤهذ ىأ ن امغبيال خزرب اه ندب نيرا ىف هل اوقكعناماوزحاملا

 مونةعجرالهنالءال ىلك طانقاوه امنا ثءملا مون نوعج رب مهنا ىنعملا سدو توملاود كل دو عامتجالا نع
 ساساسسٌْْسا

 تاق ن؛نول1٠ةءالو دامو مهنه بان | الر وصا اى ئفناذاف) ىلاءتهلوة »٠ ةرخ الاىلاالاثءبلا

 ْ مفلت نودل اخ موب ىف م_هسفنااو رسخ يذلا ئاؤاف هتزاوم تفخ نمو نودملفلا مهكئاوأف هنزاوم

 نمر لاهقامل هناص سمن العا (نوب دكتاهم منكف مكءاع ىلآنف انآ نكن )1 نوحلاك اهيفمهورانلا مهدوجو

 (اهد-أ)لاوقأةث الث هيشدرودأا ىف ئفناذافلاقف مولا كلذ لاوح 01 رو ع مول ىلا خزرب مم ارو

 نءىور تاوءال!ةداعالو ان دلا بار مالع ىلا تهل هلءج ميظع توصرهظي ابين نمت اذاةل اروسلا نا
 مادا ةءكلاورودلاعو#روصاانمدارملانا ا هرف قش نرق هنا لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ' رشف نأ ةبحوهو نيزر ىلا نءرمسلاو غفلاوواولاتفبأ رقد ناكف نسما لوقوهو اه-اوراروملا ىف

 ١ قو ركل لو لال ا وريث لاو ثءالا هنمدا رااوةراعتساروصلا فضلا نا(اهئلانأو)ةروص عمر وصلا

 ١ مهني ب اسأ !الذ هلوقام ًارّركح ال كلذّت ال سالو جورلا ضار ا سيل هن | ىلع ةلالد ىرخأأ هرف غن مهلوق

 أ رود الةدلاولاو دلولا وهداسعملانال ةتان'ب ان الاف م هداعا“ اذا هناصسنا مولعملا نة نولءاستيالو دموي

 (|| بسلا قسنمنا ( اهدحأ) ا > ىز دارملا لب ةَق.ةلل ا ىف بسنل | ىندارملا نوكم نأ
 ثيح نم نال ذ هتاصس ىننفاذك لعفتنأ م-رلا و هقلان كلأسنا ايندلا ىف لاب امم رتااو فطاعتلا هب عقب نأ

 دا ا و اوغشهنوكيراشلا لهأنمدح أ لكنا أ

 لأ لع نأ بسلا قس نمنا (اههنان)هدلاووهداو ىسش مال “الا نم ميظعلا نهالا ىف عقو ىتملجرلا نال

 نا(انلانو) كلدان وعر هاالةرخ " الا ىفو ٌضعبلا بسن ةمفكن ءمهضعب ل اسي ناوابت لا ىفرخ اهتل اهب

 هبوؤت ىنل!هةلمصفو همخاو هدب نعهسفنب لوغ_ثم هما لكشش ديدشل فولت ن ءةراعتسا كلذ لع

 ]|| داهنالا سور ىلع ةما.ةلاموب ةمالاو دبعلادْحْوِب هسنءهللا ىضردو«سمنب الاه رومالار اس فكم
 ١ اهمأ ىلعقحاهل تنثب نأ ذقنيح أ رملا حرف هقس ىلا تاملك هيلع هل ةنالفاذهناالادانم ىدانو
 شضغأ 10 نءونولءاسةيالوذ موب متلي باشاالثاهدوزو أ اهئاوأ اهخاوأ اهس اوأ اهتحاوأ

 آل هماو همخأ نم «رملاّرفي مولالت مت هملعدل تشب نا ةف احم هفرعب نم ىري نأ نم ةماستا ا موب نان الا ىلا

 | ىلابعت هلنإ عم-أة امتل |مون فران امأ هنلا لوسراب اسهنع هللا ىىذر 2 لاق ىعشلان ءوهاو

 نيح سفن لك اهتف لهذت نط اوم ثالث مال! او ةالصلا هملع لاقذ نول“ ا.ةيالو ذئمون مهني بان الف لوي

 هلوقونولءا بالو هلو: لاذ ةدململا ضعب نعطو هجر مسج ىلعونيزاوملا دنعو هباكت اسن لك ىلا رب

 هنع (باوما) مهني نوفراعتي هل وقو نول٠ا سدي ضعن ىلع مههضعل ل .ةاو هلوق ضقاسإ اننيجرس لانا
 نوذر امن ةفانلاوحأو ةدنم زاهمفف ةةسفا نو جس»رادةمةمامشلا موننا (اهدحأ) هوجو نم

 ظ اواغثةدح او ةشفتروصلا ىف ئيفناذا هنا (امنانو) عزفااةدشل اه ةءبف نوريكو اهضعب ىف نول“ اشو
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 هناك بس نيب م تو معضم مهتم ٌدكو هلوقب كل ذدك او ىرك ذة فصل | كل: ىلع مهم مكلغاشتب ٌمو-ذاقحاوزها ل 9 2 ف 9 هيب ٠ وسل 3 4 1 1 1 لا

 اوري_صاسع مويلام-مّتي زج ىف لاق ةنينمؤملا كلوا هب ىزاجام فصون أبةرسسلاو فسالا مويف ىضتقيام ١

 ثم اوزاف دق ىأ فانئتسسا رسكلاف خفاء نوقاملاورسكلاب مهما” ىءاس كلاو ةزجأرقنوزئ افلا مه مهنا ا

 نوكين زوو تب زب نمىفاشلا لوءفملا عضوم ى هنا ىلع تفل او ءازلا ن-سحأ مهربصب وزو اوربص
 ددع ضرالا ىف مثلك لاه) ىلامعتهلوق نورت افلا مه م.خالرفاول اءازلا موتي زب ىأ ضفاخلاراعئانامصأ ا
 اغأع شل 3 ولعت منكم كنا ول ال_ءاقالا قمل ن الاه نيداعلا ل مساق م و ضءدوأ ام وباتثيلا ولاف نب | |

 نامللعا (ميركلاشرعلا بروهالا هلال ناسا كلا هنا ىلا هدف نوع رئال اذملا كح او اثرع م١ ا

 هتلاريهذوهو لاق ةفوكلا لهأ ف اصمىف فاشكلا باص لاق (ىل والا "هلسملا) لاسم الاءد_ه

 سعال وأكل ارعضوهو ماشا اوةردرل اونيم را له فد اصم ىف لقو دك: الا نم مهل اوس رومأملا

 د و رك وناك دقف خب ودلاو تءكمشا !لاؤسلا اذه نم ضرغلا ( ةيناشلا هلئسملا) راذاا لهأءاس

 اف ةداعاالوءانفلا ءو ديتوملاد عيّن انونظدواسن دااراد فال اثدالا نود ءيالوالصأ ةرخ الاف ث :

 هونظام نا ىل_ءمها اهيدنت ضرالا ىف ّمثبل كم_هلأسنو دلت اهيف مهو ةئاداسمنا اونةياورانلاىفاواص
 | نءايندلا ف هنو دقتعيا اوناكأم ىلع: رمسخلامه] لصحت د: هور كن, ام ىلا ةفاضالانريسد وهفالد وطامتاد 0١

 ْ اولوةي نأ م_مباوج ىف مدد فركف لدق نافانركذام ضرغلا لب لاوس !ضرغلا سلف هفالخ اونقياث محا

 لاوهالا نم هيف م-هامةرثكل كالذ اوس م هلع اذلق بذكلارانلا لهأ نم عقبالو موضه وأ اموب اذئملا !
 | هيفا 06 مها أ امهنعدتت ا ىضر سامع نبا لاق نيدا.ءل!لاساف ولاقت ثدح نايسنلا اذ ياوفرتعادقو |

 ظ ثدى !نعلاولاَناىا اوفلد>ا (ةئلاقلا هل ةسملا) لعأهقا وباذعلا ملا نمهوفرع 0 تفاو٠ةوام ا 1 ظ

 اوناجأف لهعلاو لعلانءاونك-ىد اواوءأ ممادارملا نوكيواسندلا فمع ايحامهثبامهضعب لاذ عقو : ١

 !ذهورارةااراد هةرخ الانا ولدلق عاما ةذلا نام هلع ىلاعةهنلاّنا ىلعءانب ارعسد ناكم مار دق ناد أ ||

 00 مُهلوق ىل_ءاو<>او توملا لاح ىف تدلاادارملا ل: نورخآلافو برقأ خب وةااىلاهنإلاخو كلذ نعأ ١

| 0| 
2 

0 

 ا
١ 
١ 
ّ 

 ند

 ا ضرالا ىل_ءهنا لاقي نأ نرقالاف ا.د ناكنموربقلا ىف نوكل ا دمي ضرال !ىفهلوقثا(لوالا) ني سمان | / ا

 اوثداام نومرمللا مسقي ةعاسلا موقت مويوىلاعتهلوق (ىناثلا) ضرالا ىفاو دسفنالو هلوتا فعضا ذهو | 7 ا شك

 ةلمهاوقنيذمؤملا نءربسخ أو كلذ ىفاوب مها هن اكسس نيو مث ةعايرلا 1 |
 امو قاولارج انك ىف عبله

 ممثوكنامز لو انني ضرال ىف دبا كهوق لاس فدي الاهذهم ربقلا باذعركن | نم متحا (ةعبارلا للملا

 م-هثكم ةدمنا اولعلربتا!ىفنيبذعم اوناك ىلف ضشرالا نطب ىف اماومأ ء-منوكنامزو صرالا قوذءامح

 دعدالا نوكيال كالذو ةرخ الا ىفالا هدب ةادحال توم نعاولءسا. جاو لاؤسا !بسح نوكي تأ دب

 | مدق:كلذىف لخديالف هيفاوءقجاىذلا ثيللاردق نءاولئساونوكي نأ ل < (ىناشلاو) ربقلاباذع 1
 تيداعلال اساف ةركام انس ادنع مول ضعدوأ موب اذئبل مهب اوبن وكي نأ مصدق ضعبلا ىلع مهضعب توم ا 1 1 ش

 تافوأ نو ..عوةامللاتافوأو لاعالا نوعا واكد مناو ةظفلاوسدارما (اهدسأ)هوسوهيفقاا

 دئاناق كلذددعف رعد نم لس وعملا وكي نأ( اهثاانأو) اتاعاسواسندلامانأ نو 3:نيذلا كن الملا لاف 3

 ىّنيب داعلا ىرق(اههسماخو) اناقام لدم نول اوةد مماف ةلظلا ىأ ف .ةزهلان نيداعلا :رق( اهعيار و)ءاثتسن 5
 ولاه مهخا عملاق ددألا دبل ناهلو قاما م-خود نوف.دكح ؤا نورمصةةسس مم افني رمعملاءامدقلا ]| ش

 اهناالااليلقال اا يبف مشيأام مقدص مهل بقت اكتفالءلقاندلا ىف اسقثيلانا نعم ىنع مون سع.وأ ام ونانثمل
 ا ا بدع ا عج 00 ير شط دق ا ل مط هالو دجاج: ها



 فارتعا هنكاو هبق مهلرذعال نان مولعل مهتمر اذ ةعاناذسه سلو بيسلا سيتا مسا زاطاف ةواقشلا ١
 | بالطو ةمّرلا تاذالا كات ىلط ىلع ةواقثلا تاج كنناانلق م -ععدذص ءوسف مولع ىلاعت هللا ة- حمايقإ

 | ىغتساناف ثدحراسشخالا كلذ هزات الصح ناف هرا دن االو راش اءلهح تالا ْ

 ظ ثدىلارةفاناو عئاصلا تايثابا كءلعد د .د_ئمحو كاد ثداوملالك فزو#<ال لذرئؤملا نع 1

 | لعفال ةطاصديعلا ةردقّنا (اهدحأ) هو وللطان كلذفدبعلا وهناك ناف ىلاعتهتلا وأدرعلا اما لدم
 1 ىلع فةودن ل ناو لسلستل ا مزاو هدف مالكلا داعرخ جب سهلا اهنعةدارالا كرو دد فقول ناف كرتلاو

 | (اهبنانثث) عئاصلاتابثا باتس كل ذو حرملالرخ الا ىلع نكمملا فرط د> [نا حجر تزوج دّقف حب رملا
 | ماك ال اةلالد تاطيلالاو هاند نوكمالاى يلا لها, او اه يفتك 010 هلك او املا نبل

 ا معلا لمصعالا دصق ال لب لهاا رات نأب ىذرالاب دلا ىف ادحأ نا (ىناشلا و)لعلا ىلءنانالا 1

 أ هنكل هعاقيادصقامالا يعن ؤفوهيلءفادحولاناكنافلءاا ل.صعالاد_صقامر ةاكلاق
 ظ | ةسعادا انا ٌئىلا.عت هللاوهثءاوبلاو ىاودال دجوملا نا تدنف لهما ل-ه>ف.كف لعل الادصقن مل ظ
 أ مسهل (ىناثلاهجولا) ةواقث تناك رشلا ىلا ةقئاس تناكنا وةداعس تناكرب#ن |ىلا ةقئاس تاكا
 [| وهناكن !بيذكتلا ىلءمهمادقاىف ءلعلاكءواعج ىذلا لالضلا اذ هو نيااضام هوا م4 وقباوطاىف
 ْ [رخ وش نع ةرامضلالشلا كلذ نوك. نأ الاى كلذ لطاملو «سفنءىشا|لماعت مزا بيذكتل كلذ سفن

 ا | مهللاه نيرذعلا نيذ_هاودروأ ا! موقلا نان لالا ىلا ىعادإا قلخالا لاذام ومهلعف هسبلع بترت

 . لأسيال لب ةزئاج ريغ ىلاعت هللا عمةر ظاذملا ناىفاناوق عب رصوهاد- هو نوماكنالوابفاًوخا هناصس

 مهرفكن اكو لذ فا رتعالاالا مهلرذعال هلا ىلعلال دانت ةث انملع تيلغاَ رهلوق ىف ىضاقلا لاق لعفن اع

 كيلا ناانم دقلوةنذ برقأ رذعلا ىلاور د كا ذاوركذينابا واكل كاذا واعو هت دارابو ىلاعت هلْ نم

 هلوقام ًانوماكتالوأبيف اًوسخا مسهل لاق مرج الف م-هار د عال نأ نوّرقم مهتكلو كلذالا سد هوركذ

 لامجحالا ىلا اندعن افا داار ادملارادل هذه نم اندرخأ ىن_ءملاف نوم اظاناف اندعنافاهتءانحرخأانير

 | وهسلامهقدلي نأزإ وجاناقٌعءادومامعنا اولعدقو كلذاو لطب نأز وك فدك لءقناف نوم اظاناف ةئيسلا

 هجو ىلع ا ذ نول اي كلذ. مسهاع عمنوكي نأ لمّ و ةعجرلا نولاسف باذعلا ةّدشلا او-أ ف كلذ نع

 ًاسخ لاقيترحزاذا بالكلا رسزب اك اورج زناو اهفاول ذ ىعملاف اهيذاٌو تادلوقامأ حاورتسالاو ثوغلا
 عفر ىف نوماكتال دا رمال بةرخآ الا ىف فاكتال هنال اماه سلف نو هاكتالو هلوق اما فن أسو باكلا

 0 وعلاوريفزلاو قءمشلاالا كاذ دعب مالك الم هب نوماكشي مالك رخ اوه لبق ففخحالو عفربال هناف بادعلا

 1 اول داذا تاوعد تسوهل نا امهنع هللا ىذر سادعنب | ن عو نوم-عةءالو نومهةنال نالكلاءاو نك

 || اني رةنان ةنسفلنوداتسفى ملوقلاَو و- نوباهق انعسراف انعمس انريصتأ ام ر ةن_سفلأ اولافرانلا

 ظ ضل كلاما ةئلانثافل أ نودانمفت :فكمدت و هللا ىداذا هنأ, كل نو افنيتنلا انّدمحأو نت ا انممأ
 مكلام ل ام لبق نم نمسقا اونوكت وأ نوباسيفانب رخأ انير ةعب راف ودانبف نوثك امم ك1 نوب اوف كيران ذع

 نو ءجرا بر ةسداساغلٌ نو دانمف كرم عن لو أن ول اديف ا. اص لمعان برأ ما افلا نو دانمف لاوزنمأ

 نهقب رذن اك هناهلوقودو ني مؤم ان لصد سام عءزفنا ىلاعتو هناحسن مث اهفارر سس !نوبادجق

 هل-الامدح !حلاعت فدوفابرضع مهو ذذتاف نيجحا رااريخ تناوانج راواذل رفغافانمآ انبي نولوقي ىدانع

 لعأو عفانأ رقوهنال عع فلا, قير ةناكمنا ف فرح فو نيئمؤملاهباواماعاموهوريل !نماو دءدؤاونذع
 لئلخلا لاو ص ىف وانهه رمسكلابن وقايلا آر آرقونا ارقل اعجب ف نيسأ | من مضي : مداعنع ة ةنوكلا لخأ دال دمللا |

 قععم ذلاولوقلاب ٠ !دييدنالا مع نع كل ءادفلاو ىءاسكلأ !1لاقو ىردو ىر دكن اَنْغا امههب ويدسو ١
 ارب او ىلأو ةمدعو لج يأ ل-ثم شب ر ةءاسورن ال: :انةملاف هن د ركحلا

 الاد .صوراسعو بابخو لالب ل ثم مهتمءارةفااننوكحتد و لسو هملع هنت ىله ةالردبا
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 اذه سس ئه تلال يب ببث

 هللا لاه لازئالا دمعلا ىلا دا نمنوكي كا ذكى تجاس هلا تعفر هددس ملك اذادبعلا لوقياكلوسرا
 نبا ًارقو ف.ذنعلا :ءارقر وزن اناهاتذز ذو هلوقامأ هعذريحلاصلا لمعلاو بطلا ماكلا دعصي هيل اىلاسعت |

 ٌمضرفام ف صنف ىلاعت هللا لاه يِدَعَدلاو عطقا اوه ضرغلاف فيقتل ةءار ماد دشنلا ورع واورتك | [ 1 ش
 | دوحولاىف تلخددتاال اهذرف نكمالةروسلانا مو دق كثار لاك لع ضرف ىذلاّت اعود يأ 00

 ةروسلاهذهىفامرثكاّنال كل ذلاهامغاو ابن نيبام انضرذو دارملان وكي نأ بح وذ لاحم لص اذا لمصت#

 ةغاامماللددد_ثلاءاّرفلا لا قفديدشتلاةءا رقامأو مالكلا اذمم امةعكلدلف دو داو ماكالا بان نم
 اهلويقلدامقنالا لما باسجي ىف ةغلاي 1| نم ديالف ماك أو دو دح اهنا تب نك :ةغلابملاام اريثكتلاو :

 هناصسمنا (ىناثلاو) هلة ءاماكح ا اهمأ نيد ىلاعت هتلاّنا (امهدحأ) نيهجواذر كسلا امأو ا

 هنأ (اهدحأ) هوجو هيفق تايب تايااهيفاذلزنأو هلوقامأر هدلا رآىل نيفاكملا لك ىلءاهبجوأ ى اعتو 1

 اهانضرفو ةوقف دوت لئال داهرخ[ىفو دو داو ماكحالا نماعا ونا ةروسل لو فرك ذه :

 ىذلاو دم-وتلا لئالد نم نيب امىلا ةراش ا تاندب تانآ اهمفانازن او هل ا وأ اهنب ىتلا ماكححالاا ىلا ةراشثا|
 اه رك ذب او يضّؤمل مهي ياس كاكا لا مث ارمشلاو ماكحالاناف نويت ذ ذنمكلعل هلوق لي وأَملا اذه دك و ون

 ازو#مل_سوأ لاه (اهمناند) اه داو مافاهروهلن مهل ةمواعلاكتناكدقف ديحوتلا ل :الداما |

 ماكنال نأ كنب ؟لاه هبا ىللعجا برهاو ةك عت اريشل اودو دنس !نم اهيفركذ ام تانمل تان الانوكسص” نأ |
 ىلع تاّمشا اك ةروسلا نا ىضذاةلا لاق (اهتاثووالع هيلع ضرفي د بردا وسلا ثالث ساشا

 فصوالصفم اهل هئاصس هناس ناك او ىلاعت هق ا اهني نأب تاح املا ع نمريثكى لع تاّةشا دم تام اولا لع

 مدقتدق لعل ى ىدعمو اهفيفتع و لاذإا ديدي ّى رعت نورك ذن يكلمأ ىلا .عندل وقامأت اننا مئابتان الا | |

 (باوخ او)اوركذتي نأ م وتب ندابأ است ىلع لدياذهدك يسلم ضال

 لعفلا عوقو مزة يوةتلا كلت دوب لولو ةمصعملا بن جىلا مهيءاو د ىودالا لكلا نمل ذدارأول هناحيس هنأ |

 ناكاذاو عناصلا ىنأ مزاد وجي رملادوجو ىلع ثو داو ناكمالا لال د سال ازاجاسا ا ذزاجواو حراذل |

 ةرودااهذهىفرك ذهناص سلا لعاوةرقيلا ةروسىف ةروك د اءوسولار اس ىلء لعل لج بج وكاذك

 ا مدخا الو ةداجةيث مام هتم داو لك او دل اف ىنازلاو ةمئازلا) ىلاعت هلوق( لوألا مكاسا) ةريثك اماك-أ ||

 اًدالعا (نينمؤملا ن نم ةفث اطامبادع دهم لو رخ 100امورلاذهتاينونمؤت تك نادل ا

 | هللا ض ”رداعف قعم ىلع هب وسو لفت ايانع فود ريتتاوءادتإلا ىلع امهعفر ىئازلا ودينا لا ىلاعَت هل وقأا

 ماللاوفاالان وكل: افلا تل دامتاواو دل اهرملت ان وكن نأر زوحو امهودلج اف ىأىفا زلاو ةمنا زلام ؟ماع 1 1

 | هودل-اق انز نم لوقناك امهودلباف ىنزىذلاو تز تلا هربدسقت طرستلا عده و ا

 ْ | ىلع ' الاف ه ىف مالك نال _ءاو ءانالب نازلاو كر ةورهاطلا هزمسقي ىل هفراعا ىلع بصنلاءكرقو | ا ٍ

 ًاردقب نيباسلا لسع قأنن ةوتاملتعلاءقاعتبام (ىناثلاو) تابعرمتلاقلعّبام (امهدسأ) نيعون
 أهدلط ل وراكلاو ءوذو م ارحانزلاّناراعاو تايعرمثلا (لوالاع ونلا) ىلاعت هللا ءاشناةقاطلا |[ ١

 اهلاهتناعمنوعديالنيذلاو ىلاعت ةوقىف سفنلا لتقول رمشلاب هنرقىلاصعتهتلاثا (اهدسحأ) دومأ
 انزلااوب رقتالو لاهو اماثا قلي كلذ ىلءسذن نمو نونزيالو ىاسابالا هللا مرح ىتا سةنلانواتةءالورخا |
 فذدَعلا دسح فالؤ اهلاكي اهيفةئاملا بج وأ ىلاعتهلا (اهيناث 0 الءس'اسو ةثحاف ناكصلا 1

 دكال:توك بجو ًاؤريومشلا هفثاطلادورشد ىو ةفأرلا نءنئموملا ىو مبرلاهبفع ثورات وش د 0

 | هللا ىلع "ىبلان ءةفن اح ىورام (اهئلاثو) لعخأ هموقءامطلص ن ءقسافل نال نيدمؤملا نم ل 1

 )| ىتااامأ ةرخ . الا ىف ثالثوان::دلا ىف ثالث لاش تس هبفنافانزلاا ومنا سانا رمشعمابلاق هنا بوهيلع | 0 ١

 | ءوسو ىلاعتو هناستقا طاح سف ةربخ ا زان ذ هملايا ورمغاثرويوءاهبلا بهديفايتالا ف |||

 ا | انقل نأ لاه هتادتع لفغا بئذلا ىأ هللا لو درا. تاقلاق هق ا د.ءنعوزاسنلا بادو باسكلا
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 دنس اي

 راوقاماف : ةرخ الا مانا هلي اةمىاسندلا مانا هلق في رعت لاؤ سلا اذه نم ضرغلا نارهظف تضمو تضقنا
 كاذمركناالم ككل رشاعاو ثعدلا ملعول لاق هن ادارأ هنأ هجولا اذه ىف ني. .ذنواعت منكم كناول ىلاسعت

 ًآنبلا مكن اواثيع كءانقلح اغا ب اوقب مانع أ عب وتلا فوهام ىلا هت نين تالي وط هنو دعت مساك
 نب.ءالهلوةكنيثباعى أ لاحاثبع فاشكلا تحاسض لاف (ىلوالا هل 5_سملا) نانلم م هيفو نوعجزال
 | مقمالكلا ء مح ةمامقلا تافصح رشامل هلاصسلا ( ةيئانثلا هلسملا) ثيعلل كانةاام ىأ هي لوعفموأ

 دانيو قيدنزلا نم قي اسما او ىداسعل | نم عسسطملا زيتا ةم اقل الولهن ا ىهو اددوجو ىلع ةلال د | ةماق ان

 هناالءاوسّك احخالو كلامال ثم ىلا دارملاف ىلابعت هللا ىلا عوجزلا امو امرعملاعلا اذه اخ نوكسحي
 ىلاعت هلوقب ثدعلا نع هسسف: زن ىلاعت هنا مث ىلا_عت هللا ىل_ع تل ذ ةلا بسال ناكم ىلا ناكم نم عوجر
 ق<ىذااوهف قا امأو هتردقو دك-ام ل وزيالو دسيال ىذا اءامشالا كلام اود كل او لس ا كاملا هللا ىلا

 |ءادعامتاو هاوسفلاالهئانيبو هكلملو نءالو لوزبالىذلا تيالاوهو هملاو همي لكن ال كلملاهل
 | 0000 وأ لاك ركل شرعلا نر ىلاعتنانيواهلا نوكمال ذي اموءانغلا ىلا هريس

 |. وقتا ال! لاعو ىلا كلاب ىمدداذرجو :كيئاللا فولت ىذإا شرعلا نم اهنا تاوعسلا

 2 ؛مركالا مرك |يلا هنيسناو ةكربل اوري_لناو هنم لزنت ةجرلا نال ركل اهغصواسغاو قمح شرعل اوه

 سد ىلاهتهلوقد لا شرعلاوذ هوو عفرلاجب ركلاىكر ةوامار ودك ايمناك ١ ذا عكف لاقي

 | تنأ انما راورفغا بر لقو نورفاكلا لال هناهيردس:عهناسحا اق هي لنا هريالرخ اا لاهتلا عم عدب

 ىئدادةنرخ 1 اها ىدا نمناب هعشأوهالاهلاال قلسا كالا اوه هنا نيبال هناصسس هنا لعا .(نيجاراري_ت

 هم بجو كل ذو هتابث ازوال ه.فناهربالام لكنا ىل_ءكل دب هبنو هسقوسمانا_هربال ثم نم الطاب

 لاه هنءاكمن رد_:عدباسحاافهلوشب مالعلاباججا اهواز 3 كذب لاق نم نارك دمت دماشتلا داسفورظنلا

 واس هانعمو ةزمسهلا خفب ملفيال هنا يرو ىلاعت هلل الا هباسح ىلعد أر دقي ال ثيل غلب هباقعنا
 ةحافاانيبام نانشه تورفاجلا لكرإل هنااهتتاخو نونمّؤملا فا دقةزوسلا ةحئاف لهج الفلا مدنع

 0 لانس ناد ىبدم -راورفغابرلوقي نابلس سو هماع هللا ىلص لوسرلا ىهأ مث ةتاسللاو

 | لاو>أ ح رمال هناصس هنالاناقاهلمقاعةةالغا هذه لمت: ف يكل دقن اف نيج ارلاريخ هن اصسهن اناس
 هنا رفغ لئال د ىلا ءامتلالاو ىلا عت 7هلل| ىلا عاطقنالا, مآ ةرخأ الاف هبا ذعوابتدلا قمهلهج قرافكلا

 ارونكن ءاهرخ و ف أدق ةروسلوأ نا ىورو تافااوتاف ' الالك نعناسءداعلا امذام_ماف هتحرو

 [هنلا ماو باوداابلعأهقاو ملفاواسن دقفاهرخ ؟نم عب راب ظعت او اهاوأ نم تانآثالب لمع نم شرعلا
 || هنييلهأو هترتعو هجاوز أو هبامص وهل او دم ان دمس هقان ريش ىلعهن الصوهد-وهتتده اونا املاو عخر ا

 « ( هنآ نودسو عيرأ ليقو ناد رهواهاك ةةدمروذا!ةروس) «

 *« ( محرلا نجرلا هنا مسسا) *

 فزيت رؤس ةماشلا رق (نورك ذتمكحلءا تانءتانآاههقاذ ازرأواه ان _ضرفواهانازئأ ةروس)
 أ ردةةلاوزوجال ةركحاءادّسالا اولاهروهلاف عفرلاب اورق نيذلاامأ ب صنلاب ف رمصم نب ملأ ؟ ارقو

 ٠١ ' ٠ يلا ننخى ا فوذطربللل اوفو !دتسانه انتا ةروق لوقتوأ اهانازأ ةروس دن 8

 ا
|| 

 هت سطو 2غظذ11ا اممم اا

 ىعف ىلعف بصن نمو هريخاهانازنأوادتممةروسفد ةركحل! ا,ءادشبالا دعبل شفخالا لاهو اه اننازنأ
 ناف مدقتد_ةف لا 'نالا قدمو ةروسلا ىغمامأو ةروسانلزنأوأ ةروس لت اوا ؟ةروساوعتلا قددل_ءفلا

 هوجو نم (باوخااانلق ةسهج ىف ىلاعت هنا ىلع ل دي اذ هف لوزن ىلا دوعدنمن وكمان لازئالا لسق
 ملسو هملعدقنا ىلع هسلعاهازني مث ظوفلا ح وللا نم اهظفح ناكمالسلا هساعلد : رينا (هدعأ)
 ةعفداس دا .اعنلاىلا ناكل مآ نم اهلزنأ ىلاعت هقاّنا (اهينانثو) اعس واهات لاشي نآراج اذهلفا
 ظ |اغانطعاىأاها: زن قم (اهةلاثو 9 مالسلا هيلع لد ريح ناسا ىلءامو با ذب هباهلزنأ متةدحاو

 لوسرلا
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 عبس لودح ىل-ءلاد الا لوهح ىلع لادا طظفالاف ةلالدلا لمآ ىف ناك رت ته 5 ١
 اذه دعب مث مزاؤللا

 تح وانزلا ىهسم ق_ةحت لناواوداحاف ىنازلاو ةذ ارلا هلوق تأت ل-خد طاوالا ىفانزلا ىمسم ى_ةحنأ ا
 اكرتءزا وللا كلت عجب ققحت ىلسعلا دةمهام قةحت ىلعلادلا ظفللاّنا تدثاممل انّرلا حسم مزاول قةكن نأ ْ

 ةال-صل !هدلعهلوقىف كل ذب لمعلا كرت هنا تالا ىنامرثك ١ طاوا فكل ذ قة نأ بوف دل!فو> وأ

 طئالا انا( ىناشلا)اوهدكرت كانه لمعلا كرت نم مزلءال نكل تاشمناز امهف ةأرملا ةأرملا تنأ اذا ماللاو |
 امهم للءافلا اولدقاق طوأموق لعيلعنممالسلا هءلعهلوق (لوال انا لاعج رلةينأ بسوفدل_:ةتح ال

 ليال مالسلا هيلع هلوقل هلة زاجاملالا وان از نوكب نأ بجو ه3 بجوال هنا (ىناثل نا و) هءلوعملاو |
 د_هبانزلا دجول لواف قسريغي سفن لتقالو ناعا دعي رفكدج ون لانههو ثالث ىد_>الالا لم ىرعامدالا ||

 (ثكلاثلا ) ثيدحلااذهلم>رلا بو ناضحالا دعب انزلادجو هناتنثاذاو لقي النأ بحول ناصحالا | ||
 ملصي دا اورجازلا بسانمف مبقوهو ذاذتلالا نم همفاملهملا عاد عسبطلاّنا عماماوانرلا ىلع طاوالا سدت | ١

اكفادا_ةرثكا هعوقو ناكف تايعادانّزلا فدجو هنا (امد دحأ) نيه-و نم قرفلاواولاه هنعارساز ْ
 تن

 اهوشاازودعلائىط ولامغواغلا(باوحلا و)باسنالاداسف ىضتةيانزلاَّت'(ىناشلا عَ رحازلا ىلاة-الا ١ ١

 هيلع هلوةل ليال نأ بجوفم ةةنام ىلع انزب ساطاوللا (اهدحأ) هود و هللاد-جر ةفش- وأ م>ءاوأ ا

 -ه / ٠ . - 35 » . ه ثلا

 ةجامل !ىانزلاىواسيال طاوللاّتا (ايينانث) ثالثىدحالالا لس ىرمامدل<المالسلاوةالدل ]|
 ثناكناو ة-طاوللاّناة جاما ىفةاواسملا مدعناس تا ىفهرواس الفةىانلا ىنالو رجازلا عرش ىلا أ

 امأو نيئاللا نمل صاح عادل نافانزلا فال اعيط لوعس !اهذ بغربال نكس ل_ءافلا ات بغربأا] ||
 هيواسيال نأ ب جوفاذه تيئاذا طاوال اك ذك الو بسنلا ةعاض اانزرلا فن الذب انا ىفةاواسملا مدع ا |

 | لع طاوالا ف قيينأ بجوفانزلا ىف هبل معلا كرتاررمض هن ركلتلاع رش ىف, لتمادلا تالي ةعاا ىف

 .ٌتالؤالانء(باوحلاوز دا اذكفرهملا ط اوللا,ق اعتب لاطفرهملا نعل دبلاك 3 1-1تا(!هكلانثو) لصالا

 أ بغرال ناكناو طاوالانا (ىناثلا نعو) ماك الا ىف هيو اسي هنكل هتسهام ىف انزال ابو اس نكم ناو طاوالا

 هنا(ثلاشلا نعو) عنمام ىلع ضي رحناسنالاّن ال _ءافلا ةيغر دادتسشا بيس كلذ نكل لوعنفم ااهبؤ

 هللاهجر ىفاشللو ئتاهبلا ناستاةم رح ىل_ءّةمالا تءجحأ (ةياشا لعمار )تارا نمددال |

 ؛(ىناشلاو) ترغب و ن.هحن اريغدا و نصحلا مسريفانزلا دهب بح (اهدحأ) لاوقأ هك وقعفف

 ا لسو هيلع هتنا ىلص هنا لور لاق لاق امنع هللا ىضر سامع نب ا نع ىورامل ندر يغو أ ناكان < لشي هنا

 نأهركمنا الا كلذ لاق ءارأ ام لا-ةفةمهجأا نأش ام ساسع نبال لس ةذ «ب_عماهولدقاو هولتقاف ةمججق آنم|
 1 كلام و ةفمنو- ىنأ ل وقود وحدالا وهو (ثلاشثلال وةلاو ١ لمعلا كل دا مل ع دقو اهب لكحؤر |

 لءءال لءفلا اذهو هللا سفنلا لماسعرج زال عرمت 3 -1َنالرب زعتلا هملعّن' هللا مور ددأو ىررثلاو| ١

 هنا ىوراع ضراعمرهف ت» ناو هدانسا فعضا امهنع هللا ىضر سابع نب !ثي د اوفعضو هسيلا ى هلا |

 ةدملانامتاوناوسنلا نم قومسلا ( ةثلاثلا هلك ملا ١ هلكالالا نا و.خلا مجب ةنعى سم مالسلا هم 1

 وأن ناعما ملعاوانزلا ماكسحأ نع (فاشلا ثلا ربزءتلاالاابق ع رمش الدلاب ءانقسالاو |!

 ىاللاوىلاعت هنا لاق ركنلا قفى مالكلاب ىذالا وبنشل ا قد ىف تادملا ىلا سد ان ازلاهب وقعمالسالا ||

 ىقح تويبلا ف نس وكسمافاو دهش ناف مكن م ةعرأ نملع اودهمشتساف مكس اسن ن ةشحافلانتأي ا 0

 اههتءاوضرعافاطص ًاواياننافامسهوذ" اف مكتماهنامتأي ناذللاو المد ّنهل هللا لع وأ توملا ّنعاف رشا
 هلثداا) نيتلك لا نيتانهرك ذناو بي رغّلاو دلل اركبل ا دحو مرلا بيذلا ىلعانزرلا 3 لدقس كلذ حست 1 ْ

 ده بيوورسإ»ههنبتوجي جرب »يب سجس جيب معجب

 كاع وح هوس
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 | كلراج لل ىنرتنأو لاه ىأ مثتلق كلعم لك اءنأ ةمثخ كلدلو لق: نأو لاه ىأ مث تلق كا ةاخ وهو
 |(  نحلاالا هللاءّرس ىتلا سفنلا نوا_ةةبالو رخآاهلا هللا عمنوع ديال يذلاو اهي دسصت ىلاعت هللا ل نرئاف

 | نع (اهناثد) انزلاةهامنع (اهدحأ) روم نعدب الاهذ_هىف ثدأ | بدع 00

 | قيرطلانع ء(اهعبارو) ماكحالا كلل امجومانزلا نوكىف ةريثعملا طث ارشلا نع . (اهثلاثو) انا ماكحأ

 7 مجرلاتا (اهسداسو) مهن ممهودلافهلوةبنيبطاض انا (امماخو) املا لوصتخ فرعي هب ىذلا

 ا ًاناضأ ضعبلاف انزلاةيفامنع (لوالاثحلا) امسهااس نوكيف.ك انزلافامهبدومأملا دلو
 5 ارئاتخا (قوالاةلكسسملا) لااسمهفواعطق مرت اعيط يشم عارف حرق جالا ع نءةرابعهنا

 [| ىورا صل اما ىتهملاو صنلاب هيلع تحاو ىعن نولئاق لاةفال مأانّرلا مسا اهيلع قاطني له ةطاوللاّنا ىف
 7 امأوناسنا زامهف لحرلا ل رلا نأ اذا لاه مالسلا والا  هللعدلا هتعمل ىخضرىرهْشالا ىموم ولأ

 ١ اعبط ىهتشم حرف ىف حج رذ حالي ان نع ةرابعانزلا نالف ةروصلا ما ىنعمو ةروصانزلا لدم طاوألاَتاوهف ىنعملا

 ا ل اربدلا ىف لص اح عملا اذهو حارفنالا نم همفاملاجرف ىعءامنأ لمقلا الح رفاضد رب دلاو اعطت مر

 سلو بميط اذه ل اها ةغللا لصأ ف حدةءالاده نكلو انْر ةطاوللا ىهستال فرعا! ىفّنا باسل !ىفام

 ا اذهو ضنا مار ل | ةو> ىلع اعمط ىمْشُم لحم نم ةوهشال“ ءاضقان“ للان الف ىعااأمأو ملعبطلاّن ا عم ملاذ

 ||| ةزارطلا نم ةوهشا | قلعتم ىشىِتلا ىناسعلا ىف ناكرتشي اهمال نامت ربدلاو لبق َنالطاوالافدو> وم
 . [|| عرخلا ىف عرشا اوه قرف اامناو نيلحم انيبقرشيال عابطا اء لو وشي نم ناف كلذاو ىل_خدملا قمضونبللاو
 طاوالاّت ا اواسدقذ انا نم نوزثك الاامأو انزلا مما تحت لخاد طاوللا لاق نم ةجاذ هفليلكلاو

 انزب سدلو اولاده انمرو مثلا فرعلا (اهدحأ) هوجو هيلعاو مدحاو انزللا ما ته ل ادريغ

 اوفلتخ اةءاصعلاّن ا (اهئلاثو) ثنحال الف زال لس (اهيناثو) يبغا مدع #سالاو سكملاو

 فال_ةخالا نعانزلا ىف باكلا صن مه انغالانز طاوللا ىمسؤلف ذغللان نيملاعاوناكو طا والا مكح ىف

 اه-هفةأرملاةارملا تثأ اذامال_بلاوةالصلا هملعهلوق لل دب مثالا لع لوو هذ ثيددلاام أود اهتجالاو
 00010 او وو يا يد سوا نعنب ار

 اشدافاح -رذنيعلاو مفلاناكلالا وحيرغلان جارفنا همقاملك ىعسي نأ بالنار ةنالا نم همفاملاجرق ىع

 ريتسنلكا اينضاننوأو رادتسال انرندنينللا اوهموامترهاظلك اومسام مثهرووظا امض يهفلا اوس ماهف

 || نعل تاو مجربانص# ناك ناانزلا ذ> ه.لعامهدصأ نالوق طاولل ا ل_ءفىف هللا هجر يذاشالّناملعاو انينج
 | ىورامل انس نكي لو انص# ناكءاوس ه.لوعفملاو لعافلا لدي (امههنانأو) اماع بّرغي ونام داو انص

 ْ لعافلا اولتقاف طول مولع لمعي هوّتدحو نم لاق مالسلاوةال_صلا هيلع هنا ام هتعهتنا ىذر سابع نبا

 كلام ل وقوهوةراخان, برب (اهتناثو) دئر اكشن .ةرزحت (اهدسأ) ه جو أهلدق ةيقبكى مدي لوعقلاو

 ىرب(اهعبارو) ةلعدلا رظر نردقلا) 5 يأ نع كلذ ىوررادج هملع مدهي (اهثلاثو) قاضماو دعتأو

 بذدعىلاعت هللاّنالهو-ولاهذهاورك دامغاو مالسلا هلع ىل-غ نع كلذ ىورن توع ى ليج قهاش نم

 هجر ةفشض- ىأ د_:ءو لدص» نمةراخت مهملعانر اممأو اهلفاس اهيا عانل عفسىلاعت لاف كل ذ لكب طول موق

 ل_هةمف لثقلا لعاسفلا ىل_عانلقنافاعت اطاغلاب القاع ناك ناف هب لوءفملااما ردع لل ىطوللاذعال هنا

 ماعب: رغتو ةدل> دام هبل وعملا ىلعفانزلا دع لعافلا ىلءاناق ناوريغلل لعاغا | لّدق ةفص ىلع هب لوعفملا
 نا لاب ةنس عري صتالاهال فعل سلو مح رلا اهيلغف ةنصح ةأٌ سها تناكن ا لءقو نصريغوأ ناك ست
 هوو قيقا وو للعلا هج رىفاشلا ةاركذه.لوعفملا ناكولاكت امد اذ اهمزلب الفربدل ا ىف

 ب>و كل ذكتاك اذاو ةهاملا:دهمزاولىفهن واس وأ ةهاملا ىفانزلا ىواسي نأاما طاوالاّنا(لوالا)

 طن الا نوك ءلد اغفاناف نا ازامهنلجرلا لجرلا قة اذ امالسا اوةالصأا هءاعهلوق (لوالا ناب كلا
 مازتلالاو ةقياطملا ةلالدواهمزاول عجب لوصح ىلعم ازتلالابل اد ةمام ىلعةقب اطملا.لادلا طفالاو ات از

 نا تححه رسم
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 أ
 نايا ماض ١ ا ماه دال امئاصسا لع امم ا لا و 5 رمادا مالسلا هيأ ا /

 (ةيناشلاةلكسملا) ملعأ هاون وجالا هذه ىف فاك ا نم منكميم اذهف مالسلا هملع ىلع ل عفن عابا ولا |

 ب د رغنأ ام أو دلي هللا هجر ةفرشسو أ لاقوركمأ اح ىف بن رغتلاو دلل نيب عمم هقاهجحر فاشل لق ||

 كد تاو -يناشلا ةعبرغتالوةأر !ا داو برغيو لجزلا داك لام لاقو مامالا ىأر ىلا ضو

 بد رغئر هن امدلحر كمان ركل اال..سّنول هللا لءج دق ىءاوذخ ىت ءاوذخ لاف مالسلا هلع هناةدأ 2

 نيديزو هنعهقنا ىضرترب رهوبأ ىدرام بلعاضبأ لديوةراخابهسجدوقل مدلج ٍبسشلاب سيشلاو ماع ٠

 هنأ ص انانزواذه لعاتسس اقيم سانا هللالوسران لاس ةذلسو هم اعهّننا ىله ”ىبنل | ىلا ءاح الجر نادل :|

 اذه سا ىلع ناو ماعد رخو هن "ام داج ىئب ا ىلعن العلا لهأ ىنربخأ مةاسسةنأ اموةدماوب هنم تيد

 ةدملولاو مغلاامأ هبا باكيا كش نيضقالهدس ىسفن ىذلا ومال اوةالصلا هيلع لاف اننا ضقاف مجرأ |
 نافاذ- 0 سيناايدغأ ملأ نوم لني رل لاق مث ماعسي رغتوتئام دلج هيلع ناف كنب اامأو كيلع قرأ 0

 ىضتشي بيرختلا باجي نا (اههدحأ )ءوجوب بيرغتلا ىثن ىلع هللا هجر ةفينحوبأ تاو اهعيراف تفرتع

 بنر هناهس هرأ (لوالا)هجوأ ةنالثن مسا اوررقوزو الد ااولارب نآر ةااوعسو أ الا خذ

 اورمسفو ءازجو ط وذ هتلارغي نيا اولاد غلا ةماتاالا» اردللءاغلا فرو ءافلانانزلا ل سعف ىلع ا |

 ذوخ أم ةباك !اهي عقبال ميسا ءازمساوءافلا ف رح هيلع ل د ىذلايءازلاو نا ةلكد هيلع لشد ىذلاب طرمثلا |
 لوق هنمو كسفكست ىأ كدعبادح أ ىزحتالو كي زجت مالسلا هملع لاق وءانئفاكى أهان ذا مهاوق ن١

 راى شبا افرخا ئثه«_عمبج لاذادلطابةيافكلا عتئامناوءاملا نع بشعلا لالالا
 3 !لاكوه كلذنزاك طقفدل+ اوه ناك املةناالاف دوك ذملاّنا (ىناشلا) انفاك هنوك" حسأ ىضتقي

 0 رك -ن ىلا ىطغش ديلا لكالد 1| ضعي دلل ناكل دلدلا عم اريثعم مما

 ناد مكملا ل لاما ضب انعج ولو ةداشلا ركاب تسب فدخل بوك ردن

 ىلع بجو دللا عماعورمشم ىف: :ا!ناكول ىزارلا رك ولأ لاق ( (اهيناثد) تن الاغسل ىضنقي بي رغتلا باس

 وهدلملا اد ' الا عامسدنعاو دمي الع هيلع ةن اصعأ يقود الاةو الت دنع ملسو هءاع هللا لص ”ىبأ لا

 نءهدورو ناك لب. لزنملا هذ. ىنذل ريش نكي لانإفدم ”الارامشا لممءرابتشا ناكل كل ذك ناكولو دما لاك
 اداةمالا ف لاعبا لبو هيلع يقل لص" ى :لا نع ةريرهونأ ىورام (اهثل ابو )ربتعضريغ هنا لع داح< الا قدر ْ

 دا ااهداهلف ىرخا ةءاور قوريفطبولو اهوعس اهو دلل _ اق تنز ناف اهو دا اق تاز نافاهودل اف تاز
 عرشي نأ اما هنا (اهعارو) . دلما عممرك ذا سان ىف :نلا ناكول هنا «لالدتسسالا هوو هياعبررثتالو

 ةياسجريغنم دم_ساايراريذالاا همم مزلب هنالاعورمشم نوكي نآز' احالو ع رشالوأ ةمالاو -ىتد رغتلا

 نال هع زاجاملاهمفن بحووأوريفطب قلو اهوعبن ,لسو هءلع هللا ىلص لاه هنالوز اجريغوعو تنشد

 ىل-ءام فما الامتار لادم ثم موو الن ازياحالو ىنلاب قس ال ىرت_كمل ىلا اهماسن نم

 اعورمشم نوكي نأ اما ناكل لجزلا قس قاعورسشم ناكول بيرغتلا نا( اههسماخو) باذعل نم تان

 قا ىفاعو ريش ناك ن او امهةحىف دو دق بانل ىف ىواستل نال لطان ىفاشلاو نوكالوأ ةأرخا

 صنلاامأ لوةءملاو صال“ ابريغلقالاو مر ىذ عمو اهدحو اوقف اعورشش.م نوكينااماف رمل ا

 ءاسنلاىف ةبلاع ةوهسلان أو وهف لوةءملاامأو مر ىدرغنمرفاسستن أ ة هال لجيالم السلا هياج ةرل ١

 ظافاادوجوءاستاا نمان# رلامدج بلاغا ناقسابلا نم نصا ودنا فن وكر امنا نيدلاب راج 7 ظ
 اهدعبلاهو' مح لقي 19 افحلاو ا هرقلا ىديأن هذأر ا يرد بي رغتاابو براقالا نم نمابحو لاجسرلا نم

 آب هتف .دس كلذ ع و ريصفرغساا ىفا.هرةف د شيف ةريقف تناك اجر فانزلا بابايلع فميف اهفراعمنعأ

ٌْ 
 ظ
 ] ظ

 ماسي
 رس

 ويك خت

 23 200 ا (5

 ١ 1 ا ع يمل 0 :

 ظ كلج فلج نب ةيمأ نب ,ةعير بزغ هنارع نع ىدرام(اهسداسد)يرخًرزوةيذاومرلا )000



 ,ك

 1 ىصقتسا؟اهماكحأ ف صقتسي لوةقرسلاو ل ةلاورفكلا نم ىصاعماعا ذأ نآرقلا رك ذ هناصسهقلا نا

 رانااءابنان«باءدعؤ مئانزلا اوب رقتالو هلو ةبانزلا ندع ىمهن ىلاسعت هنا ىرتالا انزلا ماكسح أناس ىف
 0 | لولا ابار لا رانحاديوجو دلما سن امااثدلحلا ارك ذم ىماعملا لكى اك

 1 نينا انزلابا-!سم ىمر نم ىل_ءبجوأ م امماخ هما نيدو ةقأو امسك ذ خا الوهلوةي هلع ةفآرلا

 1 | ل لتالر اسلاك هسنم انسة اهسجو رذكملاو لتقل ءامر نم حلا ةلضبعرلو اسداسس ةدلح

بضع قاتصنساو نمالالا بوبا هش وز ىر نمانماث تهز مادبأةداهشمهل
 ا ري 3مل اعتادللا 

 0 دوومثلاب صوم انرلات ومشت نأ ارمشاع ركصدم 'لريشموأ نازالاا.يءتشال ةنازااَنا افسات

 4 مظعأو اهماكح لجأ وهام لام_هازوالاريثكو الءلقان "للا ماكس ا ءاصةةساىف ةغلامملا عخةسعي رالا

 هنا ىلع لد هباّك ىلاعت هللا هر ذي ثراث 0 ملف ناكلاعور مم ناكول .-رلاّن ا مول_عمواهراث 1 آ

 باج اوان: لا لكى _ءدلملا بوجو ىضتتي اودلج اف ىنازلاو هن ازلا ىلاعتهلوق (اهثلاثو) بجاوريغ
 ا عطاق باكا َتالزءاسرب_غوهو د اولاربخخ باكملا موع صيصْت ىضتقي دحاولا ري ضعبلاا ىلع لا

 ! بودجو ىلعنيد جلا نمرو دبا تحاو نونا ىلع ججارع وطقم اوهنتمف عطافر يشدد اولاوبخو هنت

 لا ركب ونأ مجرلا ىور ىز ارلاركحيوبأ لاق كلذ لءف مالسلاو ةالصلا هيلع هنارتاو نان تيئامل نصحملا مر
 ا ا يي رتل ندد ل ورا لا لا ل يلا

 ' || نأالول هذعهتتاىذررعلاهو ةيدماغلاو ةيمللاربخ مسضعب دزعام مجرربش ىور ءاورلاءالؤه ضعبو
 ' ||| نافدلل ان صوس# هناالو أ هياوكتح ا انع(باوملا و) فحمل ىف هتيثال هللا باك فر معد از ساسنلا ل رس
 انه شناضأ و رتاودااءلوةنمم>رلا نا اشد امل رت اوةااريخلاب لبانلق دا ولا اري نآرقلا ص.صم زامف لدق

 كح الاد د دء بال هنا ىفاشلا نع(ب اوملاو) زئاجد حاولارب نآرقلا صصخت نا هقفلالوصاىف

 تان 7100 لوزرتدسمب تندح مجرلا بوجو ىْمَدْمت تلا ةلسصملا لعاف لاصملا دوق بسب ةدمع ريشا

 نيل ًاراسخا وهذ ,_جرلاو دلخلا نيز عمي ناكمنا مال سلا هيلع ىلعن ءلقن هنا ثااشلا نع (باوذلاو)

 ا ا | لئاراياخ ا ترجو نشل الاهذهموعنا (اهدحأ) هوجو هلع اوةحاودو ادو قاح-او

 بي رغتوةهثامداح ركلات رتبلا مؤلسلا لعب اوق (اهمناثو) مهبابح يارا د رلا بوحو ىضمَتي

 جير ح نبا نع نآرقا ماكح أ ىف ىزارلار كيوبأ ىور (اهئلاثو )ةرابجخابم رو هب :امدلج بثلانبشلاو ماع

 هلنا ىل_ض * ىبن' اريخأ مث دلخ لسو هلع هللا لص" ىبنل اهب سه أف أم ادىنز البر ناربايسن نعي رلا نبا نع

 اهجير مةينادمهلا ةحارمش دل مالسلا هلع اماعنا ىور (اهعبارو) مج رفهي سه انص ناكها سو هملع

 نا ىلءنوةفتم نيدتجنارثك |نا لعاو لو هملع هللا ىلص هنا لوسر ةنسباهتدبرو هنا ب ناك انمدلح لافو

 ىلا دغأ سنان لاق مال_سلا هيلع هتاف ف.سعلا ةصق(اهدحأ )رو. هان هملع اودحاو داع الو مجرب ندحلا

 تيورزعءام ةصقنا(اهناثو) هكذا مجرلا عمدللا بولو دلل اركذي لو اهجسراف تفرتعناف اذه أها

 مالسلا هيلع ىثلاهدل1 مدرلا عماربّدعم دا ناكولو دلج مجرلا عماهت مش قركذي لو ة#فلَم 2 تاهج نم

 لا ترقأ نحب دماهلا ةصقفاذكورنت الا ٠ نم ىلو؟لقلاءامهدح؟ سل ذامحرلا لقناكزقتل دل ولو

 نءىرهنزلا ىورام (اهئلاثو) كلذ لقنلا هدلجولو تعضو نأد عن سو هملع هللا ىلص هلأ لوسر اهجحرق

 لوطي نأ تىثخ دق هع هللا ىضررع لاق لاق مهنع هللا ىذر سابع نبا نع ةبدءنب هيف ا دمع نب هلل | لسع
 دقوىلاعت هللا اهلزنأ ةضبرف كري اول_ذمف ىلاعت هللا باك ىف مجرلا دغ ال لئاق لوب ىتح نامز سانا
 ناربخأف هد_عبانمبرذ لسو ه.اعهتلا لص هقا لوسر مجرةتءلا امهوجرافابنزاذا ةضشلاو :يتلاانأرق
 اماوهفذم الاكل نء(با اولاامأ) ركذامجرلا عمابجا ودا ناكولو م لاوغبلامقادشر :ىذلا

 بشلابسشلام السلا هملع هلوقامأو جمع اوةملاريا نآرقلا موع صمصامو نصحلا قس ىف ةدوص

 هناامأو اهجراف تنرتع انا اذه 5 ها ىلا دْغأ سناب هلوق ىل-. ةناكذل 3 لملف ةراجلابم -روةنام دا
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 مقوادا بي ؛رغتلاب ضقت هلانمانن | نع (باوهاوانزلا ىلءر دقي ةيادلا ب يره .زميدذاناننلا |
 دفيفنازلاو ةيئازلا ىلاعتو هئاعبسدلوةنا ىلعةمالا تقتا(ةثلاشلا ةلئسملا) لعاهقاوريزعتلا لسس ىلع

 هناراتغلاو مومعلاد.ةب ىنازلا ظفل نولثاه' لاسةفةلالدلا كان ة .ةنك ىفاوفلتخا مهنكتلةانزلا لكفمكشا ١ ا

 .[|| مومعلا دفبالءاملا تبرمثوا بوثلا تسد لاف اذا لجّرلا نأ (اهدسحأ) روم هماعلديو كلذكرسل ||
 توعش تعئبرال (اهتلاثو) نوع أ لجرلا ىفء اجل اهقيالف عملا هيدكؤ باعه دمكأ انزوحال هنا (اهبناثم) | '

 ضسلا مهردلا سانا كاهأ مهاوقامأفءالذفلا همقفل) ماكو ءارقفلا لجرلا ىنءابس لاقي الف ميلا | ْ

 رذصالارايدلا نكي نأ بجو ةقمق حر فصا اراش لانك نافاشي ود :رطدال هنا لمل ديزاسثر ةصلازادلاو
 اذهنءءزجىازلا نا (اهعبارو ) ازاجمرةصال اريناندلا ناك ةقمقح تناك أس :رفصلارمئاندلا نايك ازاي 1 ظ

 || نوكي نأ مزل ناز لكدل+ ادا ا ىلا نازل تاصاواواقاقا لا دلس باص اىنا زلا اذهدلج بااق ىف: زلا|

 ظفالا لاقي نأ زوال ل لءقناف ءولاقام لطب كال ذكن 3 ,لاماو ناز لكدل باح اىفا زا اذه دلج باوعنا

 طفل نأالا مومعلا ىضتقا ناو ىلطملا ظفللا لاقي وأ نيمعتلا ظفل نعءارعلا ط سشب مومعل ا دمي امنا قلطملا
 ينشب هنالف ىاشلااامأو ريثأتلا ىف لل دال مدعلا نال لطابف لوتالا امة( .نلق صودا ىضتةينيمعتلا
 نآسنالاا_ملوق نم موهفملا ناكولف اس وهناسنالا لاقي نا (1هما.خو) لصالا فال وهو ضراعتلا
 ة2اسن الارصح ىضَمدي هلال ضقاذنم كل ذوات اوه ناسذ ا لك لاستقدام ةلزنم كلذ لزنل ن اسذا لك وها

 صاخش ان مدحأو لكى بعقد هد نأ مزامف هريغىفال همف تدثي ناره رم ا عمو سانلان مديساو لكىف ١ ١

 ٍ ناىلا.هزهلوقل ه:«ءاناةسالازوج هنا (لوالا) نيسهج وب فلانا ٌشحاوريغال كالا وه هنا سانا | أل
 و لخداءالولام مالكمل | ع نمحرذ*انئتسالاو تاحاصلا اولعو اونمآ نيذلاالارستش قل ن اسنالا |

 ير الو يسال لاح لا 6 ل3 نق ةضانمل ا عرعتل كا ارح «تللماللاو فلالا نا(ىناثلا) |

 ىلو تن ارملا ضءد سل هناف صوصخلا بنا سه ضعب فير ءنلالو هيلع ةلال د هذال ا ىف سدل هناف هتيسيدحاو |

 دال هلا لمل ديزاسجمءانسالا كلذ نا لقالا ن ع (باوملاو) لكلا ف يرعت ىلع هل بحروف ضعن نم |

 00 ىلع ماللاو فلالا لوخ دب لكسشي هنا ىفاشلا نعو نيسوا الان اسنالا تيار لاي نأ |

 دةرال ناك ناو فازلاو ةيبن ازلا ىلاعت هلوق نا لاه نم سانا! نمو انههاذكتدكأ أتلكلاهاتلعس نافإ]|
 صولا ىلءمكسللا سنن رثثا (لوالا) نيهحو نم كلْذو ةمنرر هأ | بيس هدفي هنكل اذا بسح مومعلا ]|

 لدبف كلدك انه هو ام سانم فصولا ناك اذا اهسشال , 2 1كلذإ ءلءفصولا كلذ نوك دمغي قدتش . ءاااأ|

 هيل_ءلاناد رورض دال ا بوحو قدي نزلا قةحمئاهغب الاقي نأمزاسن دلما بوحموأ :هلعانزرلا تا ىلء كلذ || 0

 ناكن اف ضعبلاوأ ةانزلا لكن وكب نأ اما ىنازلاو ةئ الا هلوق نم دارملا نا (ىناشا|) لولءملا نعكفنتال أ ٠
 وهذهنالا بجاولا”جيالامورومأ« هب لمعلا نكلهب لمءلاناكما نم عني كلذو هل ةنتالاتراص ىناشلا
 وكم ةويملا طارش اا ىف(ثلاشلاثملا) ملعاهقاو هب لمعلا ن نكي ىتح مومعلا قلعه سيبؤف ما
 امو رشم نيم كسصيملاانيذهل ابومانزلا نوكنا ىلعاوعدنأ لو ةذف ىرخ ادا وةرانت مد رال امجومانؤلا |
 نيذسه صاوخ نماسيلناطرشلا ناذهو نونمناو بن ا ىلءالّتخلاومرلابجالف عواد لعل

 نم غولبلاو لمعلا عمدب الف مج رانابجوما.منوك امآ تابوةءلا لكسص ىفناربتعم امه لب نيمكسلسا ظ
 جّوزتلا (ىاشلا طرمشلا)ةّبلا مجرلا هيلع ببال قيقرلا نا ىلءاوعجنأو ةيرما(لوالا طرعشلا)رشارومأ | |
 ّط ريد ا) ليسا اك 1و احلا ئطوبالو نيس كل ةباصالاب ناصحالا ل_سحيالذ يد حاكنأ] ش0

 ناتلثمانههو «طولا ابدئي صتامغاو بذثلأب بيثلا مالسلا هيلع هلوقل هنمبالو لوخسدلا ( ثلاثا | |
 ناهحو هسف ل-ةعلاو هير ماو غوليلا دعن حاكنلاب ةياصالا نوكتنأ طرتسشي له (كوالا "لعمل ] أ

 سم ىنزف هلاح لك ممرخدلاو نول لاح ىو أ عيت حاكيي ةمآ دمع باصاول طرتشيال ( (اصدسأ) ]|

 | نالولاكلالاحف ءطولاتحص كاسل يزسي لالا نيزئ لمنال ق١ ملا |
 10 7©6676؟©؟©لىؤ1ؤ1 جو
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 اتا ماسلا هنلغ ىلع ن ءكورو ظل

 05 لواهدلف تنز هلة مث ارع نبا نعو ةئتف | نما٠همن ناد نامفُسي الونادل امنزاذانيركلا ف :

 ,راج نطي ىلعدجو انعْدَنا ىورام (اهعباسو) ةباسعلا ,اك | ىلع كلذ ىنح املانزلا دس ىفاربتعم ىننلاناكولو ظ
 لامن كلذ نمفءضأ هنا لمّقف هنامهو داس ا لاقت لسو هملع هللا ىل_ د ض ”ىبلاىلا هب ىف رخى اهب ثنح !

 1 8 الفي لاا لءق ناف هافنل امحاو ىئنلاناكولو هل سا ولو ا ميهوب رضافخار و "ام همضالاكشعاودخ ْ

 |( دوس لة نانا قش, لاملا ته نم ةباد هل ىرتكي نأ ىجْش ناك ال5 دكرسا نعازساعافءعضأأ
 ناىلاعتهلوةا لقا اريطت بيرغتلاّن ا (اهندانو وا لاسةسالا ىلعر دقيال فك انّرلا ىلعر دق نءانلق بوكر |

 و رعشوال نأ بجوركلل |انزز ىف لّنقلا عرمشب لا ذا ةدحاو ةلزغءام ازنت كرا د نم وحرخاوأم قا أ

 ٠ الا ىلعءافلا فرس اش داالا ىلاعت هللا مالكف سيل هنا لاثالا نع( باول او ) بي رضازهوننيث[شإأ ١

 ود لب هلوسر مالكنمالو هللا مالك ماله سدلف ءازج ىهد هنا فرآسا اذه هءاع ل خد ىذلا ناامأف ذلخلاب ْ

 1 وقئفتلا لكدلا |نأكامملاعورمشم ىلا ناكول اينام“ هلوقامأ ةح نو تصصرالذ» ايدالا ضءلوقأ
 ا لسئازلا نأ الا ناك ىذلا «_م دعلاوز ىضتة.نأ نه ىل-ةاال وذ لك تائانالام مه لازهناف عا ننال
 دح اولاربخابتابث ا عنتمال ةلازالا هذ#ه لثمو ةماصالا ةءاريل ا ضخ لالا لب اسعرمش كح سدلا هه |
 باج ا عمدلطا باجي انيبلرتشم موهفمدلخلا باي ا نال كلدو ىلهالا مدع! ضل ئازلا نا :لقاساو د

 نذاف نيمسقلا نمد_اوبهراعشاال نيمسةلا نيبةلرخكملاردقلاو بير خلا ىفذ عم هاما نيبو بق رغتلا ٍْ

 | لةءلانامول_عم نكبر رغتلا ىنن نأ الا هناجيا مدعبالو بررغتلا بامتانال ءااهيفراعاال دلطا باحا ْ

 ظ تالؤادم نم ًاسشةتملا لازااخ بي رغتلا بوو ىلع ل دو دس اولاربخ اجا ذاق ةيلصالا ةءاربلا ىلاران !

 اد قاك دهس هنوكوا زحم هدو دلما نوك امأف ةملصالا ةءاربا ا لازال دل ابوحو ىلعلادلا ظنللا||

 اري لومقزاج لقعل اءامولعم ىنتلا كل ذ ناك الف ةدابزلا بوو :لعبان كل د لكف هماع ةداهشلا در قلعتو

 | ديزواو ةداوشلا لوبقو فيلكتلا ةدهعخ نءحيورخلا امتادا ىلع فقول اس تأ اكول ضور فلا نااكه.قداولا

 | لاري تنازع ملام زلا كالت ءادا ىلع ةداهشلا لوبقوةدهعلا نء وردنا فةوةلرخآنئوناهسذ |!

 انهذ لبةبالفةداهشلادرقاعتماهدسو امااناعو دا لاك دا | ىلاعت هللا لافولام أ انههاذكف ساشا وأ
 هنافاثلانع (باوكاو) رئاوتءىرش لل ديت نثةدانزلابوجو ىنثنال دح اولاربخ ةدايزلا تامثا ىف ||

 | كلذكس لهنا موا_عموةي الا كلت غابمر اهتسشال !ىف غابي نا ةماع يآ ص هخام لك ىف بجول» هركذام دول
 (باوجلاو) عاست ىئئلادعب مث ىنثتا علعلف برقعتلا ديفي ال اهوعب مت هلوقناد ثتااثلا نع ( باوذلاو :

 برغو دار كبانانأو برغو دلج مال_باا هلع هنا هعماجىف ىدمرتلا ىورام ضراع ههنا عنارلا نع

 | هيلع هلال برغبال (امه دحأ )نيل وقدسيعلا بي رغتى هللاه جر "ىفاشللن | ىلع (با اوحلاو) :

 | درعلا ىلعةرع٠الو ةرعملل س هرغتلا نالو بد هرغتلامأي لو د! اهدلخاف رك“ دس أ ةمأ تنزاذا لافت مال لاا

 ١ برخد هنا مصال وهو (ىاشااو)د..سلابر ارمذا همن ىف دم_ىلل هعف ا« نالودي ىلا دينه لقي هنال همذ (

 ةدرلا هس ددعا|ل:ةءاكىوااررضىلارظ: الو بادعاا نم تاندحلا ىل_عام فهن نماء ىلاعتهلوق ||

 فصن برغي (امهدحأ ) نالوق « بف برغي اذ- ه ىلع: ىلوم ا هيررضتناو ف ةا وانزل! ىف درعا ادلع و

 ]| هنمدوصقملا سرغتلا نال ةدسس برغي (قاشااو) را رحالا دس فصن داع كف .صنتلا لقي هلال ةاس

 ا ظ نع (باوطاو) ةنءااو ءاليالاة دك ديعل اوّرلا هيف ىوش_سيف عبطلاىلا عجرب نعم كالذو شاسالا
 ]| , لاما تي نم نوجا ىلعا اهعمحورلاب مرح عوبتي )اف مرح عم لباه دو برغتال أر ا!ناسداساا

 | اهيلع خفي بي رغتلا هلوقّنوع جمافاح وركن ا اهلع باك تاقثلاءاسلا غمبرغت مرحماها نكي لناو

 | نافةيرغلاب لطم“ ءامشالاذهرثكأو بلقلا غارفو ةسناؤملاو فاالابان لا رثكأ انافمل نال ايناق انْرلا با

 ْ: أ نوكي تأ داعبتسا ىأ عباسلا نع (باوجلاو )انزال عرفتي الق بدنا اوبعتلاو ةشحولا ىف عي ناسنالا

 00 تانآلا - '
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 ىضتقي ىنازلاو ةنازلا هلوق موعاولاه ,ممافرهاظلا لهأ الا نيسهاضيأ دلج هنا ىلءعروههب قفا دقفدبعلا | نأ
 || كلذناك اهيلع دبعل ا انسقولف ةمالا قح ىف فن.صدتلاب صنل ادرو هناالا ةمالاو دسبعلا ىلسءةئاملا بوجو

 اذاو ةدلج نول اهيلعف تج رت اذا مالا لاكن م مهتموزئانريغدناو س امتلاء باكل موم_علاصيصتت || | د

 ىأنصحااذاف هلوقنا اوركذو ةدلح ةام اهتم دحاو لك او دل اف ىلاعت هلوقرهاظا هن .املااملعف حوزتت ل || ا

 ١ || هللا امهجر ةفشحوبأو”ىفاشلا لاق (ةمناشلا"ءلملا) باذعلا نم تانصحلا ىلءامهننوباعف نورت
 هنلعهلوق(اه ل 0)اازلاو اًرلاهلوقموع(اهدح أ ) هوجوانا دلج ال هللا هسجرذكلاملاقو دلع ىذا )ل

 || مسملاو ىذلا نيب ٌقرشي لو مكتاميا تكلمام ىلءدودحلا اونقا هلوةواه داكلف مد أ ةمأ تأ ناذامالسلا
 | لضح دقفلانو هيلع هللا لصد عرمش *نمناكنأ م -رلا كاَدف نيد دووملا مدس -رمالسلاهملع هنا( اهمال

 || هلئسملا هذه ةققحو هعرمش نم اذ راصولسو هيلع هللا ىلص لوس اليسا رش نءناكن او دوس
 || كلذنالسعاد: :مانلا رودص ىلع ل دياسمت (عبا رلا ثا !) عئارمشلا عورشب نوبطاخرافكلا نا ىلا عجرت

 هجولاامأدوهلا هملعدهشي نانوأر ةب ثانو أ 4 سقني مامالا اربناناما هج وأ هن الث دحأ ع نءالا لسم<ال | ب

 عنده نا ىضاقلا ىلعنافالخال بي ذهتلا باك ةنسلا كت مامالا لاقت مامالاءآراذاام ودو (لقالا) | اا
 اوربا دقدلا لي ىنا لاو: هيلع ماغاواقسرت لم لج اداام لثم هسفن لعب ءاضقلا نع د 5

 زوالاهةاط ىضاقلا هعم“ دقو أ سعاحاكن ّداوأ كلذ دهب امح ىذاقلا آر دقو اذكت قو هانا لقملا 1

 ءاردقوافل أ هيلع ىذا نا لم هسفن لعب ىضقي نأ ىض اةالزو لهو ادومش هيلع ماقأا ناو هب ىذش نا 1

 هناهللامهسر ىنزم او دعو فيو نأ لاق +ذ(اموا)نالوقهبفيرقأ هلع يدا عمسؤ أور نا

 هعمسو ءازاعزو 4# نالف نط ىلعمهلوةنموهو دوهشلا ةداهشب م ك2 نأ هلزاس امل هنال هلبعت ىذقي ناهزوع |[

 نيدهاشبو أن يده اش نم ىوقأو هو ىلعب : ىنقاالاسرلا باك قا هجتىفاسلا لاق وأ لع ل هنموو

 لوةلاو)نيمل ارو لوكتلا نم ىوق وهو نيعو دهاسشبو ا نيعو دهاش نم ىوق أ وهو نينأ ساو د_هاشوأ

 لاملاىفاذ_هدجوب لوءاضتلا يف طرمم هما“ ادن انال ىلءلىأنبالوةوهو هلعب ىضذقنال ( قالا

 هسفن لع همق كح له فد ةلادمحو ص اسةااكداب دارعلا قوة نم كلذ ناكنارظنمف تادوةعلا ىفامأ
 ىل_ءىلاهت هللا قوة - ممن قرف اونالوةذالاو ىلوأ انه_هفىذتءال لانه انلق نا ىلاملا ىلع بنر

 لاهو هريغىوأ هن الونامزوهّم الو دلب ىف ىضا ال لعلا لسع نأ نيلوَدلا ىلع قرأ الو ةحماملاو "لهاسملا

 لوةنئالفالاو هلعن ىذق» ناهله_الونامزفوأ هالو دابف علا دلل صح نانا هجر ةفيسولأ

 قيرطلا) ملءاهظلاواهفالم خانم هسا افتعال نأ بح -وةلاو-الا.ذه فالتشابفلتكال للا(
 هللا هج رد ب مرا ناك رءانزلاندارقالا هللا هر“ ىفاشلا لاه رارقالا ) قاشلا ا ظ

 نيب قرفال نذل :ك1تبا "م عيرأدار ةالا٠ ند دب الد بأ لافو سلام ع رأى تا "رم عنز أ رارقالا نم ديال لب

 لاو هناق فيبعلاة بق (ليالا )نام هلا هد ل سا< وأ سلانجم عيرأ ىف نوكنأ || ِ

 رقاامل هنا (ىناغلا) فاك ةددساود ”ىه فارتءال انا ىلع لل دل دو اهجيراف تفرتعاناف مالسلا هماع | ا ١

 اذه هايسالروهلتلا بحول ةدحاو::هرارقالاورعاطلاب رضقا مالسلا هلع هول هسلعة لسا بجوان را
 فراصملاول ملا ىفديد ثلا مالاو لاملا راسل بيسهناالاىوقانزلابرارتالانعفراسنا نال كاذو

 را ارقالااذه ىلعم دقاامئاهنا تيثذ فارمصنالا وب نيفراصل ا عاممجا دئعو تاه اضي أب ذ تحس انعأ

 مجحاوَدَد :رلاو ل-ةةاابرارقالا ىلع هسدشت وأدنا الا تءثو ثن دا تح جردنارهظاذاواق داع هن ا َ ١

 مالسلاةيلعهنا ( لوالا) ه هوجو نماهبلالدت ءالاوزعام ةصق(اهدحأ ) وجوب هللا هجر ةفينح ولأ ا
 ىلا .ءث هللا دح ةماقا نع ضا رعالانال هع ضرعي ل دا هملع بجوولو ىلوالا هولا ف هنع -- 1

 دحاولا ناكولو تاره عيدأ ك سفن ىلع تدهش كنا لاق مالسلا هيلع هلا (ىناشلا) زودكال حا لاكذمب |
 هنأ ىضرويدسهلار 50 نعىكور (ثااشلاو) اوهللوالا اذ نط ةطاباسا فلا
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 ١ ىبأل وةو صن ارهاظوهو مدالاوهو ( ىناشااو) ءطولا كاذكت لاكلا لق نوك, نأ زو< حاكناادّقع

 ||| تاباصالا لك أ طرمث امل هنال للةعلاوةنر طار غوالا ده حاك اا ةباصالا ن وكت نأ طرتشي هللا همحر ةفنح

 || لاكلاريتعي له (ةيناثلاهلمملا) لاكلا لاح ىف ةءاصالا كان نوكتنأ ط رش مص حاكشبن وكب نأوهو
 | ىت> نيفرطلا فريتعم (امهدحأ) نالوق همف هبحاص نود هسفنهلاك اههئمددساو لكى ريتعيو أ نيفرطلا ىف

 ((| هلاك امهنمدحاو لكىف ريصعب ( ىلا ما او) دهمو ةفض- ىلأ ل وقوهو اهن هدعال هناف'هلقاعةرحةحنا انى هلا ّىاموول

 ْ دقي الف نيّدط اولا دحال ناص> الا دمفيال «طوهنا(لوتالا لولا ةج) هللا هجر سول ىنأ لوقوهو ه سفن

 ا دنعادكو حاكما اتق و ناص>ال ا ةفص ىلع من وك ط ركشيال هنا( ىفاثلا ل اوقلاةح)ةمالا ءطوكرخ الاىف

 ||| فسوي ىنأو هللا هجر ”ىفاشا ادنعمجرالامجو مانزل نوكىاطرمم سل مالسالا(عبارلا طرشاا) لوثدلا
 | مهؤبلافةيزالا اوابقاذاف مالسلا هماعهاوق(اهدحأ )ر ومأب ىفاشلا جحا طرمم هللا هجر ةنونأ لاهو

 | ىلعما دقالا دنع مجرلا هملع بح ثدحي هنوكملسنا ا ىلعام ةءلجب نمو نيملسملا ىلعام مهماعو نيئسملل ام يهل نا

 | هسيلعهنارعنبا نع عفان نعئلامثيدح (اهياثو) ةيوستلا لسا كاذكى ذل نوكي نأ بجوفانزلا
 | ناف لبق نم ةعيزمشوأ هتعيرمشب كل ذي مكح مال سلا هلع هن الاقي نأ امافامنز ةيدوويو ايدو ع مجر مالسا |
 1 | ملل انزلثم رفاكلانز نا ( اهئلانثو) هلام رمثر اص هنال كل ذكف ىف اما |ناكت او نيب هي لا دّدسالاف لالا ناك

 ||| ىريالو هلارجاز لصإ مجرلا باجي اورجزلا بس انف عبق مرانرلا نال كل ذو مل لا ىل بحت ام ىلثم هءاع بصف
 | ةفيشو أ تحاو اهف. فت بجو الفةيانلاظملغت بج وبالناكناورفكسااو ناميالاورفكلا» توافتااالا
 (| ىذلا فت الو لسا قس ىف هيلمعلاب حو ىفازلاو ةينازلا هلوق مومعب كسلا (اهدحأ )وجوب هللا هر

 | مظعتةياذللاو ةيظعرانحجال ا بيم الف ةىظع ب وةءر احلام لتقل ان أ قرفلا هسوو ىذلاىف دوش« ىنعا
 ال مظعاورثك أ معنا تناكاذكوةمعنلا نارفكة يصعملا نالذ لقعلاامأاعرمشوالقعىفالا قس ىف منا! نارغكب
 ”ىالاءاسن الدو ةيلعتلا ىلع ”ىنلاءاسن ود ىف لاق ىلاهتهننانالف ع رمدلاامأ ومتاومظءااهنارغكناك

 || ناكرثك |ّنوق- ىفىلاعت هللا نعت تناك الف نيفعض باذ غل اها فءاضي ةئديم ةشحافب ّنكنمتأب نم
 || تاعضو ةابهلا فعذطك انةذالاذ االملق ام مهيلا نكرتت دكدّما لوسرلا قس ىف لاه ورثكاَّنهة-ىف باذعلا
 ١ ىىلاعت هلل امعن نأ مول_ءملا نمو ةَو.دلا ةمعن هو مظعا هدس ىف ةمعنلا نال هةيصعم توظعاسغ اوتانألا

 | (اهيناث ول دش أه وةعن وكت نأ بج وف مظعا للا ةمصعم تناكف ”ةحمذلا ق-ىفاهنمرثك ١ نمدملا ملسلاق-

 | نيع ةفرط انْ لرمث ا نم مالسلا ه.لعهلوق(لوالا ناس ) ردها هءلع بالف ناهحالا دعب نزي ل ىمذلا ن |

 | مدل <المالسلا هلعهلوقل لئقلا هزاءبحال انس نوكيال ىذلا للا نا (ىاشا |ناسإل نصمت سياف

 || اولبقاذا مال هيلع هلوقل كاذكى ذل نوكي نأ بجو كا ذك لا ناكاذاو ثالث ىدحالالا لمّ را
 ١ «.ةرشعي فذقلا ناصح ا نا ىلعانعجب أ (اهئلاثو )نيلسملا ىلعام مبملعو نيإسمللام مهل نا مهلبعاق هب زطادقع

 || بيثلا هنع صخ هنا لالا نع( باوك او )ةمه:لا لاكن مانزك ذام عماسأساو مجرلا ناص ا !ذكف مالسالا |

 || بدكي تاص- مالسالا ةمعن لوقنف نينمؤملا ىلع ةمعنلا ةدابز ثي دح نمهوركذامو ذل سشلا اذكف لسا
 ' ةدانزلامبسنو تعهتال نأ نم لقا الفر ذعلل ا.دس نكن لنا ةمدخلا ةدابزوةدئازلا ةمدهن اك لذ رتصنف دبعلا

 : نو.هربنّئذلاو ىلاعت هول حزتلا هب داري دقن اص-الا نكل هانإسلرمشم ىمذلا نال سأ اليناثلا نءو هيوقعلا

 | ريسفتلا اذهب نصح بثلا"ىنذلا لوةنفاذه تا ذا نورت ذاق عب صحا | ذافري سف فو تانس هلا
 ىلعل دف فد ولا اذه ىلعمللا ق-ى مكس استر نادحا دميانز دل و هماع لنا لص هلوةل هجر بجو

 فدقلا د ناثلاثلا نعو مجرلاب مكسلل امزاتسم هوك بوف ذلا قس ىف ماه فصولاو لع فدصولا نوك
 ْ ام لعاهلناو ان هدام فالذع ض :رعلاةنامصو ةماركللال 2 نوكسس.الرفاكااو فر دقمال ةماركراعلا عفدل
 صن ت.ةودلحت هنا ىلعاوقفتا او م>ريال قيقرلا نا ىلع اوةفنا (ىلوالا ”هلّمسملا )لد ام هيفق دل ان قلع ام

 || اهأة دا نيس دلت ةمالانا ىلعاوةفنا مرجالف باذعلا نمت ان هلا ىلعامف هنءامالا ىلعنا باكلا
 أ اسست اسس



 ايشاونمذإ ل,مداهثن مك نكي مولهنالةداهشلاب كاملا م كم قاعشس دوهشلانيعذت نال دوهشلا نيعضت 1

 انلعف هسفنا مك نأ سا :ل١ نم دمحال نينل نال لاب كل ذوو يلع ناصعشلا باص يهسقنلاجاهزيضي ناك || ش٠

 هلاك دلل ةوتالاع ركلاملانا (اهثلان د هءطقالو كل دبه دمع ىلع هنيملا عاهسا كلعال ىف وملاثا ]

 سالاودلافهلوقنالوالان 2 (باوطاو) هملا ضوفيالنأ ب جوامهتمنأك اذاو 22

 باطما كل ذانل-ءالوتال مامال اريسغن ا ىلع عاسجبالا د ةءن امل ها ةطساوب نكل مامالا عماباطخ هحترصت

 لاه ناسلا نع (باوحلاو) عازنلا نيع هلال ءالوّال مامال اريغن ا ىلع عاج ال ادفع مان يدو مامالا ىلع ا ١

 نامهجو هفقيرطلا عطقوأ ةقرسسلا بسه ديءدب عطقىلو ءالزو < له بيذبتلا باف ةنسسلا حما ا ْك

 ا
ْ 

 ا

 انزلا ىف ءدلج اكو قرم هلا دمع عطق هنارمع نين نعىورالا ىطيويااةياور ىف هلع صزو<.هنا (امهدنعا) ا

 كلءالوريزعتلا وهو دلل نس لل ىلوملا نالدلخا فالذي مامالا ىلا عطقلا لب ال(قاشااو)ر هلا برشو |

 لهذ هند هيلع تناك أف دمعل |افارتعاب تن ثاذاهمشام ا هددع ىلعىلوملاه عقيد دع لكو لاه مم عطقلا سجأأا ||

 مامالا كتم ةئب لاب كلو فارتعالاب ةماقالا كلم هنال عسي (اماهدحأ) ناهجو هبقةداوشلكوملا عمس ]|

 (ةيناثلا هل ملا )رب ريزعما ان ضوةئمهناثلاثلا ن ع (با اوحلاو) ماكل اىلا لاذ لب عمسال (قاشلاوإأ]ا

 هنموقملنيطاصلا نمادحاو اوعي نا ىلوالا ليدو د1 |هد.هةماقا سانا اداح" ال سالفمامالادةقاذا]]

 نال كلدهل سدل نورخآ لاهو كلذ هلمهضع: لاق دو دا ةماقا هل له باغَملا ىضسرالا (ةثلاثلا هلثسملا) |

 ثعملا) نيل اصل ا نم لجر ىلا كلذ ضوفنن نأ نم دسهدأ هتيالو ليزنن اان ءزاي ل نمةسهج نم 3: 1ةماق || ظ
 ديدشلا دلل نيب رتشم ا ذهو دل“ وهدد الا قروك" ذملاناملعاف دل اامأ تلا ةماقا ةمقكف (سدانلا | أ

 نفووشتر اعيشانن ..الا ىف نوكيالذ 5ندقءاضعالا ضعب ىل_عوأ“ اضعالا لك ىلعدالاو دفا دلخلاو | 0

 هرعالج قال نوما ءاجر ا ناك .كدلل ان قا" الانوكحصر نأةي الا ىذةةمليفومقلا هذه |
 ىلا مالازواحت نا قش ال هلا ىلا ةراسشا دانا ظفا فو فاشكلا بح اص لاف ةدهعلا نء حر نأ توف 1[

 رحللاهنمدوصةماناانفر ءانآ انام هنن ودمر رؤيا للكل لاغل دالا برضدلجلا نالو معللا ْ أ

 لئاسمانه_ه مم سادقلا لدسس ىل_عدلملا ةةصىءاملعلا ماكنت مرجال شمفملا داخادالال_صخالرجزلاو | |
 نم عزو هبل لالا ل_هثسحب نوكينأ نبذ ن و درجمالوهبابث عمدا قفا (ىلوالا :هلئسملا) 0

 سس دام لاو هصمق عزي لربه ذتتس قوس ن1 ازملا رج سافل ورغااووشحلا هيام 1 ١

 ةأرملاامأ هسءاع هيرضف هصمق عزتي هوعدت الهدمبعوب أ لاسقف صرق هملعو برضا نأ تنذملا اذه ىدسل )أ

 ةلئسملا) ةأرعاابنم كلذ ىلبو فشكنتال ىح اهباش اهيلع طبرب لو اهدن رح زوم الهاف فالشالذ | |(
 ٍْ هللا هر ف سوبوأ لاق ةسلاج أر اوامت افلح را برمذد وهبدس قس ىدح لرتي ليطبراالو دعال (ةمن اثنا ظ
 ديد جال طسو طوس برعض» (ةثلاثلا هلّمسملا) ةقيشح ولأ هأطغف ةعاه ةق ذاق ذأ رااىلل يأن بابرضأ]ا ١

 ىف لج ربرعى لاق ىدهنلاناةعوبأىور والو ديدشالْن يرض نيبابرض برضيو ملوي ل قاخالو حرج ١
 نيب ط وس قاف اذه نمدشا ديرأ لاقفنيل هدف طوس قافاذه ن منبلا ديرأ ل اةفةدش همضط وس ء جمس ا

 هنا لءاوةفناو داو عضوم ىفاهءمجالو هناضعا ىلع طامسلا قرفت (ةءدارلا لئسملا)هءىض رقنيطوسلا ||

 هنلاهجر ةفشحو لاهو هللا هجر ”فاشلا دنع سأرلا لع برضيو حي رفا او نطبلاو هسولاككلاسهملا قت |
 هنفناطمشلا ناف سأرلا ىلع رضا ركيوأ لاه هللاهجر”ىفاشلا ةح "ىلع لوةوهو سأرلا ىلع ب رضنال ا

 55 رةفنح بأ ةتنعتلا هجو ىلعتايراذلا نع لأسنيحهسأر ىلع ل يسعني خسبص برضهْار عنعو |||
 قلي ىذلا نيشلا نالف مكلا امأ عملاو مككا عماداو سأرلا اذكتف هجولا ىلع برضيال هلا ىلعانعجأ هللا |

 سأرلا فاههكح+ حاملا رئاسو ةكوملا نا لءلدب هولا قهلإ ىذااك برضلا ربث أب سأ لاا :
 يبخالو ةموكحا مة بحامناهجولاو سأرلا ىوسامف ةضتوملا نال ندلا راسا رافودفلار ا 0

 برضا !نعام-منوص بوجو ىف هجولاو سأرلا“ اومسا مينو ةمجلولاو نسر ىف عك هاو ةولاة قرأ اي ظ ْ

|] ٍ 
| 
١ ٠ 
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 كاد

 | ىتنالازلانا ( اهثلاثو ) ةئسافلاءذ_هناقكى ىلا عماجلاو هرارقالا ف اذححف
 0 راس راقي هيوتا “م عيرأرا رقالادالا تشيالنا اضيأز اف ناعللا ىفنامعا عيرأبدأ تاداهشمب رأبالا
 ١ 'ثيدحلا ىف سدا هنا لوالا نع(با وجلاو)دحا اورا رفان تشي نأ اضي أزال دحاو نيع# ىئشا منافق وسال

 |١ | نا( ىناثلا نءو)ةدحا ولاةداهشلا: مك ازاوس فام الك اذو عبرالا تاداهشلاب مكح مالسلا هيلع هنأالا

 | /ناتثادهش ولاك طقسا تدئانزلا نأ الؤلو فذاستا !نعّد1-ا طقسا ةصانزلابّرق أول فو ذة !ناامهن» قرغلا

 | || ىلعاوعمجأ دقو ةداهشلا (ثااثل قي رطل او) معا هنت اوانرلا هب تدثي ل ثيح ف ذاذلا نعّدلسا طق س_الانّزلا
 | : ءاشن ا قأس همن مالكللاو مكنم ةعبرأ َنملعاو ده ثتساف ىلا عت هلوق هماع لديو تاداهش عبرأ نم دب الهنا

 | أوه نماو دا- اف ىلاعت هلوةب بطاخ ان اف( سماسالاثحاا) ءادشةعيراباونأي لم هلوق ىف ىلاعت هللا ْ

 ْ ْ سآ هناحس نال ولا مامالا بصن بوجو ىلءاذهب ا ودتحا مث مامال اود كل ذب بطاخغن انا ىلء ةءءالا تهدجأ
 || || فاكملل ارو دم ناكو هيالا قلطللاب حاولا يد الامو مامالاالا هتماقا ىلوميال هنا ىلءاوءدحأو نذسا ةماقاب

 | |[ اوهطقاف ةقراسلاو قراسلاوهل او ىةلالدلا هذه نا "سه دقوابجاو مامالا بصن ناك: بحاووهف

 ا هكوا# ىلع دولا ةماهتا كل دم_بلا هللا هجر ”ىعفاشلا لاق (ىلتالا هلثسلا) لثاسم ثالث اميه قبامهدنا

 || كلعالهتامهحررفزو دو فسوب ىلأو ةقمشح ىبأ دزءو شن اعو ةمطاف ور عنب او دوعسْم نبا لوقوهد
 لوقوشو مامالا هعطقبامن ودق رسااىف هعطقب الو فذقااورسلا برمثوانزلا ف ىو اهد < كلاملاقو

 || مكناميا تكلمام ىلءدودحلا اودقأمالسلاهملعهلوق(اه دحأ) هوجوب هللا هجر ىفاشاا تحاو ثبللا
 | اهدادولف ى رخأذ اورفف واه دلملف كدسأ ةمأ تنزاذامالسلا هملع لاق لاق هنع هللا ىذرذرب ره ىلأ نءو

 ةءنازلا هلوةكوه مكتاياتكلمام ىلعدوذد ااودقأهلوقنالر امخال اهذهىف ةل الدال ىزارلاركبوبأ لاق تملا

 || نوطاخن او دل !ةماقال مامالاىلا هعفر هنم دارملا نا مولعمو :دلحة ام ام .:مدداو لكاو داس اف ىنازلاو
 || اوهقأ هلرقكلذكفدو دملا مهيلع وهب ىتح مويلا حالا عفرب نومطا خخ ساننلا رئاسو مالا مهدها ةماقاب
 ا اد دل لك سبل هنافاهدنا ملف كدحأ ماو اذاهلوقامأو عملا اذه ىلع مكناع !تكلمام ىلءدودحلا

 || اوهقأةلوقنا ( باوحعاو) ثيدحلا ىضتةعانمفو د_ةفانرزعا ذافريز هلا هجو ىلءنوكيدق داما نأل
 بالا ام ىصقأر هاظلا نع لودع مامالا ىلا ةعقاولا عفر ىلع ظفالا اذه لمف-دا-ا ةماقاسهأدو دحلا
 . | وهدارملااه دللفهلوقام أ انهه هكرت كانه رهافلا كرت نم مزاد ال نكسحل اودل اف هلوق ىفرهاظلا كرتهنا
 | ةماها كمان ناطلسلانا (اهينانثو) كلاالا هنممهةيالانزلا بمةءروكذملا دا1ا نال لطابفريزعتلا
 : ةعسل | دّقع نم ى وقأ كلا نال هيناطل سلا قلعت نمك :وقأ د علان دمسا | قلعت نال ىلوأ هنم دمسف لع دلعا

 ] حاكنلا هالو ناف با اودمسةمالا ناك اذا ّي- ةسعرلا ىلءناطلسلا ةءالو قوفددسعلا ىلع:داسلا ةءالو و

 . || تاجردبناطلسلا ىلعام ٌدقمدمدلا نوكيت حاكتلا ةيالو ىف ناطاسلا ىلعمّدقم بالنا مبال نود دمس ال
 ظ (اهئلانو) ىو ىو انا تشق مامالا هكدعالام لحما اذه ىف تافرصتلا نمكلعد.سلانالو ىلوأناكف

 اريغرخ الاوار دقءامهدح  ناكناورخ”الاريطن داو لك نال دا اذكفريزعتلا كلعدمسلا نا ىلع انعجأ

 ظ ةم'ازلاىلاعت هلوق لاه (اهدحأ ( هوجو ة-ةينح ىبأ بهذم ىل_ءىزارلا رح وبأ تحاور دم

 , اودلجافربدقلاق سانا ةماعنودةّئالا عم باطخ هنا ك شال ةدلج هام امهنمدحاو لك اودلج اف ىنازلاو
 ْ اددنعلا ورارحالانمنيدو دلل نيب ديالا هذه ىف قرغي لو ةدلج ةئام امهم دحاو لك ماكسحلاو ةسمئالا اسم

 ظ زاجول هنا( اهينانو) ىلاومانودد..علاورارخالا ىلعدودلا ةماقاننوبطاخ ايه ةمئالا نوكت نأ بحوف |

 نم نكتب نأ بجول مم داش نءاوعجرولف هعطةرف هقرعسل يهد بع ىلع دوهشل ا ةداسمث عمسي نأ يلوح لل ْ
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 موقيوأ ةدح ىلع ةردقو لو: امس ءزرح لكي مود نأ اماخ ةريثك“ ءازرجا نم بكس ندنلا ناك شال لاه ند 1 ْ

 دب اولا ضرعلا مارق ةلاسال لاحت ىناثلاو ةدحاو ةرد.ةودسحاو عوذد ى-او ةامسءازرجالا لكي ٍ ٠

 ةدح ىلءاملاعو ةدس ىلعابس نديلا٠ ازا نم» زب لكتاك كلذ كن اك اذاو لال | نيمتف ةريثكسحلا| لاما ١
 داو نم أي نا ميكمملا نم نس ف.كفرهظا|ال حرفا اوهىنازلا لو ةنفاذه تيثاذا وةدح ىل_عارداقو ١ ١

 كل: مالي از وع فيكف كل ذدسب نعسي منافمحن اهسعانزلا ىلسع همادق لاس نانالا ناك سجد هنالورهافلا ا |

 هناوهو (لوالا) نيهجو نم عوف دم اذه لاه لاه نافارا لعف ن نءةشيربتناكامنا عمةدئازلا» حالا 8 ةاذز

 ةردقلاو لعلاو اسما لب لاسم كل ذو ةدح ىلعاسسحو ةددح ىلءالعاف ندا ءازرجا ن م دححاو لكس سيلا
 ادحاوا.حعومجلا نوكرف ءازحالاع وجت ةيرداقلاو ة. ملاعلاو ةمد ىلا مكس بحت مد اولاءزسان موق | ,

 لعام اود ىذلا لاق: نأ (ىاشلا) لاؤسلا لوب ريدةتلا اذه ىل_ءوادح اوارداق اد اواملاع أ 1 /

 لوزرباشيأر ب دَقتلا | اذه ىلءوندبلا|د_هارب دموهاغ او ىنا.مسجالو مسج ه سل ئىثذ كردملاو لرملاوأ 1
 عود ل_م<نأ ماف دحاو زجج ماهاذال-هلانال كلذو ف.عشف لالا امأ ) باوملاو ) لاؤسلا][| .

 ءز كح موقيوأ لاموهو ةريثكلا لاحم اةد_اولا ةفصلامامقمزامفةدسحاوةسملاعءازجالا |
 نا ذوه مسن لعافلا ناك اذا هنالدعبلاة باهت ىف ىفاشلا امأو روكص ذء ارو ل ادوءفةدح ىلء ةيملاع |

 ْ قلاع رش ال نخو حاصل ةياعر عرشلا ماكحا ل ياما ءاو دس ااذ- برش لف نيابملا 1 |

 نائم همقق هلل ندقهف رامهب دوحات هلو اعتهلوقامأ لعا هللاوالصاح دو هقملا ناكفةرهزلا دش ل

 ىلع ةفارو ةزمهلا عب ةفار كر ةوةزبهلان وكس ةماعلا :ءارتوة يسرا قرلاةفأرلا ( ىلوالاةهلكسملا) 1

 ىنهلاوه نم صق وأ تلا لطعي نايةف أرك ذخأتالنأ دار انوكب نأ لم < ( ةئاسشلاهلثملا) هلاعف | |
 راس اوريج نب درعسو ةمر كعودهاحم لوفاذهو ةجرلاو مثال اهتماهتا اوكرتن الو هللا دو د>-اوالمعتال 1 ٠

 ةداتقو نسحلاو بيسملانبدم.ه سل وةوهودلل-!ففذ ناب ةفأر كذشأنالنلقكو حاسزلاو ءاّرغلأ || ١
 نأ ب < هيقءرامخ هتفصرك ذي ملودلللا سف مالا هركذمدقت ىذا! نالىلرأ لوالاو نيمالاالكرم<و |
 هلوقب هنو اه دي تعطقل دش تاب ةمطاف تقرسول لاه ثم نإ ىفةوسا هنت الو سرب ىنكوه.ءلا اءجارنوك | 0

 نونمهؤن مم ءزؤ نا ىاغت هفوقام هفالخ ف ةفأرلا لامعتسسا ميلا سسأبحوأ اذانيدلاّناىلعتانيدف 1

 منكن ا دب 7 . الاد هت قابلا لاه هم .داو ىل ةهقبضغلا باهتلاو يتلا بابن موهفرح : الامومااو هللا[!

 هلوةتامفالذناممالا نم ثامجاولاءا داب لاغتسشالا نا ىلع لديادهودو دا ةماقا اوكرتتالفنيتمؤم

 "يدل كلت ماقال نايطمأل اهرابجاي نابتتال ايكمنا ذاالا لسيف ال ةغارلابزإ (باولاو) ةئح رمل
 لاةفاطوس دبا نم صق' 2و فزيت افرماوالاب نعحرذننيدللاز هني كب ا

 اطوسداز نءيف ويورانلا ىلا هيض وق ىممسموجرات ١

 ىلاعت هلوقام أر انل |ىلا هب صومف ىم هب مك ا تنأ ل وةدذ كمص اعم ع نعاوجتنمل ل وقف كلذ كعف ل4 لاشسف ١
 ةنثاطامهبادعدهشيلو ىلا عت هلوق (ىاوالا"هلثسملا) لاسم هفقنينمؤملا نمةفثاطام_مادعدهشلو 1 ١

 دي زهنم هام دل! ةماقانالعادوصقااو عملا روض بسااولاق# اهلا نكل بوجولل هرهاطو أ || ٠
 ىلع مهواشب لعملم هروظطح بدت هنالدوهثااةف :اطلاندارا لقو دا + نع ةمهتأ | عفر نم هنشانلو عد رلا '

 لوقوهود_-اولحر هنا (اهدحأ) لا اوقأ ىلعةفئاطلالقافاوفلتخا(ةيئاثلاةلئسملا):داهشلا || ََ

 لوقوهونان اهنا (اهنانو ( اولتنقا نيف مّوملا نمناتفتاطن اوىلاعت هلوةباصاودها و ىلا ||
 4و رذةثالث لكو نب ,دلا فاوهةءدمل ةفئاط م-ونم ةقرذ لكنه رفغن الولف ىلاعتهلوقب اه اوءاطعو ةمركعا 1

 لوذوهو هن الث هنا (اهتلاد) رثك الايذخإلا ب جول طاستحالاو ناثثاو ادن او ةث ءلانميرانتاوأ] ١

 هذهوئْدل !لو>ةفاس اةعام ا اهناك ةَةلسنوكتنأ نك ىِتلا ةقرغلا هةفئاطلااولاهةداتقوىرهزلا | |
 ساء نبالوقوهوانزلادووشددعب ةعبرأ هنا 1 اهعبارو ( ةنالئلاوداهاوسس يف ديالامل ف ةروصأا| 0
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 أ نالسأ رلافدوجو م َكاذو رصرلا ىلءةيا:لسا نم هذ ناك هولا برمض نم عمان غاوهقنمللامأو |
 ]|| باص باجأ لقعلا طالتسا هنم ثدحارو نععلا ىف ءاملا هنمث دحاعرو ردبلا همم ءلافي سأرلا برض
 |لرسكتاع رفق مدر ةهب1لا مظعف هجولا ىلع تدقو اذا ةيرضلا نال تبان سرلاو هولا نيب قرقلا نان هع

 أضر أو ىمعلا ثرولا ملغ برضلات ةناطلاةبابنيف نيسلافاضنأ او هيالصلا هيام ىف هتاقافقل ١ مظع فال

 ا (| ىلع عقب و ةفيطا ماظعا مال نانسالا ر.كسح,و ف.طا فو رسمه نم هنال فنال أرمسس ؟/اهولا لت سخلاف ||

 ٠ |. فاول دا لوسو غربال اهيا امال وشل او غامدلا ن نم ناس رق نامل ا.هونب دولا '

 أ هيل_صالاقي رقتدحلا طاس قرفول(ةسمالا:هلّما) س أرلا ىلع برهضلا ىف دج وب ل كلذ لكو غامدلا

 اةانصرتك ا ءرمش مول لك برمؤن او بسال ني_-طوسوأ اطوس مول لك رت نأ لاك ليكتتلا ١

 | نيسملا نين ارع ىور عض3 ىتح ماسقيال ىل» لا ىلءعدلاسحونا (ةسداسلا ةلئسملا) قرغي الثا ىوالاو 0

 / || أدح تصصاهللا ىئاب تل اسقف انزل ن نه ىلدح ىهو لو هيلع لنا ىلص هنا لوسر تنأ همه ن نءة:أسانإ

 [| لسور هيلعما لسد ”ىبنا مب هأف لعففاهمب ىنتاف تعض واذاف اهيل نسحأ لاتف هيلو هللا "ين ”اعرو «ىلء هخاف

 | (ةعباسلا 'هلكسملا) فالتالانود بدأت ؛ادودقا١نالو امملع ىلص مث ترف اهب سهأ مث اهباشاهلع ث 3م ْ

 الأ اربي حر خؤي ةدالوو أف عضو أعاد نمهلاوز ىبرب ضع هيناكت افراغن ضدرملا ىل_ءداللا ونا ا

 | لدسلاك هل اوز ىيربال ض ىم هيناكن اد لوتالان ءأربب ىحرخ اة -- هلع ماقال عطقو اد هم هملع مقاول

 | لايف هانز ناكءاوس فادةكال كلذو هنو دوصقملا سدلو توب هناف طامسسلاب برضيالو رؤي الف ةنامزلاو ||

 | .[[| ىلاعت لاف اك: داح هن امماةمكل ذ موةمف ارم“ ةئام هملع لاكذعب برمضي لب ضرما ا لاح ىفوأ ضرمه من ةعصلا

 1 | طامسلاب برضي هللا هر ةفيشح ىب دنعو ثنكتالو هب برضاف ائغض لدم. دحو مالسلا هملغبوأ نق

 ]| حارمش ذل اماوذ_:ًافلسو هملءهلنا ىلسد <ىبنلا مأفةأرماباهأ ا دعقءالجرنا ىور اماذاءاد 17

 || (ةئماشلا 'ءل211) كلذ. ىلو أ دم اف هلاس ف التخ افا تناك اذا ةالصلاّنالو ة داو ودب رمضايدوفرمضف |

 | ماقياكةيلع ماشي اعبر دل ناكنارطن دربوارح دش لاح ىف ناكنافءاوهل !لاد_ةءاتةو ىفدلسا ماقي ٠

 ضرمالاوزوءاوهلا لادءاىلارخو. فورا رقاب هملع تنث مجرلا ناكن ا ىل سم .هقوإ_قدوصقملا نال ضرحلا ىف ا

 ١ | دربل اور لسا ةدش ني_هتف هعسجىف م>رلارث دقو مجرلا لالخ ىف هرازقا نعم جرار هنالهلاوز ىج رب ىذلا 0

 | را ةذشىفهتمانازج مادلج دس ل اناكناو طق سال هنال ةننملاب تدثولام فالذ هكالها ىل_ء«ضرااو ا

 | كلامو هقادحر "يهفاشلا لاه (ىلوالا هل ىلا ( لئاسم4بفف اا ع :

 هجرة. .:-وبأ لاقوروذ1 ايسهمزلب الدوهشلا ادكومرمضةعالنأو هجررض<نأ مامالا ز روح كيادحسرا :

 مامال ا ديهرارقاب تيثناوسانلا من مامالا مثمجراءاوأ دبي نأ دوهشلا ىلع ب>و ةئدباا نزلا تدث نا هللا . ا

 رضع ملوهيدماغلاوزعام مجرب حأ لو هلع هللا ىلسص "ىناانا هللا هر ”ىفاشلا ةجرانلاغأ

 ةفيتولأ لاق هيو عقب لوألا ضعي هب عقو رت عجر ىتخهدارق انزلا تيثثا (ةيناشلا لثسملا) امهجر |

 | ١ يهب وتس ]تيا دبع وسي كابا هوم 0-لا دزتا هءامدجاب ينوتلا وجا نور

 0 | (ةنلاثلا لت لا)وقكر رتاله مالسلا هملع لات ب رهو ةراخلا هتسماملاز ءامنالوالالوةلاةحئاةءاور

 | أ ازعام نأ ىردلا دمعسو أ ىورابا لسجرال رفالو اهيل يربو ف ثكنت الى ّج-ادردص ىلا: ًارمار ةحب

 ل بلع ”ىبنلا هّدرذ داس ىلع مقاف ةشحاف تيما ىفاهللا لوسرا.لاقف لسمو هيلعهتنا ىلص قا لوسر :

 هلانرة-الو ءانقثو أه دقرهل عسي ىلا هيانةلطن اف همبرتن اان مف اسأي هيرعنالاولاةف هءوت لآسمما زارها

 0| ءانمهرفاثل ب صتناوةركللا ضرع 3 أى ج- هذلخاند دتشاو 3ةشاف لاه فزت اوردملاو ماظعل ايدام هرذ : لاه

 ] ةرضتس ىف نآك واو ؤيره هنالو لان ف الؤمانشعتو اخ لاهل لال دسالا هو تكس ق> در اطادهالح

 | اذهننيإلارباقمىف نفديو هملع ىلهيو نذكيو لل غي داس1 ىف تاماذا (ةعبارلا هلثسملا ) كلذ هنكمأاسا

 | ساناا نمناملعاف ةءاقعلا(ثحاببملاامأ) ةي'الا هذهب ةقاعتملا ةمعرمشا ماك الا ناس نم هركذاندرأام ا

ْ 
 ند
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 هدهىف عاسجالاو ةحنوكيأل فالفثا بقع ل صال عاسبالاف انو ءبزسنبالومسنيال عاجلا 0 أ

 حلسصيالوهف مكل باطام او كن اف ىلامعت هلوقامأو حصإ فدك ىكعورعو ركب ىلإ ةفا اشك قوماس م" داعدلما 1

 امهريغوأ بسنوأ بيس نم حاكدلا نم عنام كانه ن وكي ال نأ هيف طرتشن نأ ئمدبال هنالاضمانثوكم نا 1

 لوقنو الا نباو حالا نم اهدي وزر هيف لخ ديالا نءهوملا ع نه هينازلا ب وزت ف لخ ديال لوةي نأ لئاقاو ا

 | لئم بججالو ءوجولا ضعب ىلع ةقرفلاد اهعبتانزلااهذذقا ذا هنا ىرتال أءريغا س يلام ةق رفلا ىفاريثاتانزللّ ا

 ْ ؟ روب ب قراففسا رغلافرتود وراسءلاثروب نأانَرلا قس نءثالو دا ب وبامرك اسف كلذ 1 ش ظ

 اهسوزتينأ هل لهفأ ساي ىفذ لبر نءامس.نءدقلا ىضر سابع نب الس هنانخسنلا اذه وعدينيلا | ْ :

 لاقف كلذ نع لمس هناولسو هيلع هلق ىلس ىبنلا نعو هارتشا متةرصث رمش قرم سنع هبشو سابعا هزاجاف ظ
 ىعملاو ءطولا ىلع حاكتلا له < نأ (عنارلا ه-ولا) لالا رجال مارطساو حاكن ءرخآو حافسةلوأ | ١

 ىلءانزرلا مرو ىأ نيم موملا ىلعكلذ مّرحو ةسنازلا اذكو: دكرشمو أ + ءئازالا ىنزي نيس أطيال ىئازلانا | ١ ا ْ

 دزوام هنا (لفالا) نيهجو نمد_ءافلي والا اذه حاسزلا لاق ملم ىلأ لا ءأتاذه ىلءوزينمؤملا ||

 مالكلاح ري كل دنا (ىلاثلا ا ءطولا بع ةملا درب لو وزالا ىءعالا ىلاعتهتلا باك ىف حاك#نلا ||| 0

 نمح ةفمغعلاأطي دق ىنازلا نا ىرئانال دئاع لاك الاه ة.:ازلا الا أطر ال ىنازلا نا دارملا انلقولامالة دئاغأا نع | |[
 اهو هيف ةدئافال مالكلا اذ هفانز هئطو نو كسصب نيح ةنازلاالا اطيال ىلازلا ناداو اا ا:لقولوام حور 1 ل

 | ةينازلاو هلوقنيبوةسدنا زالا مكتب ال ىنازلاهلوةنمب قرف ىأ (ثااشل !لاؤسلا) ماقملا اذهىفمالكلارخك[

 !ٍ عنمال اذهو ة.نازلا حاكم ىفالا بغربال ىنازلا نا ىلع لديلو الا مالكلا| (باوأا) نازالااهكنال ٍ

 [تمدقل (عبارلالاؤساا ) ىاشلا مالكلا,كل ذنيب مرسالف ىف ازلارم غةينازلا حاكسن ف تغري تأ نم []
 | اهتيانج ىلعاهتوقءلذي الا كلة تقس(باولسا) سحسج ءاانانهدو م 3:1ةمالا ىف ىنازلا ىلعةيئازلا |

 | بااطلاو بئارلاوه هنال «ة لص لسرلاو حاك:اارك نإ ةةوسةةيناشلا امأو انزل ىفةّداملا ىهةارخاو | |
 | نينامت مهو داس اقءادهشةعب راباوان لم تانصقان وم رب نيذل او) ىلاعت هل وق فذقلا(ثلاشلا مكسلا) 0 ا

 ْ روذعهلنانافا وطصأو كلذ دعب نم اونان'نيذلا الا نوةسافا امه كل وا وادبأ ةداهش مهلاول .ةنالو ةدلح 1

 1 اهمرب دقذا اًنلا ىلءلديال ىراا رادو تائدحملا| ومرهيىذلائذلا ىلءل ديالي الا رهاظ ن العا (مي-ر |

 : ةي'الا فو انزلاب ىرئاذا رمان ا ىلءءالعلا عجسأ دقو نيمعتا | ىلعةلاد ةليرق رقنمد.ال لنرةكور هس برميو قرم | 0 ْ

 | لاقففتافملا“ نحو تانسل ارك ذ ىلاعت هنا (اهيناثو) انرلارك ذم (اهدحا) هلع لدنلاوقا 0 ا

 ْ نهومرام ةصص ىلع ىءنءاذمث :ةعنرأب اونأي ل م هلوق (اهثلانثف) فافعلا دضن نوممر ضرل ادار ١1 نا ىلع كلذ 1 ا

 | بالهنا ىلع عاج الاداة عنا (اهعنادو) انرلاىفالا طورمش ءريغدو مذا! نم ددعلا اذه نا مولءمو هب ١

 | هب الاةذهىف مالك ااها ذه تفرعاذ اانا ىرلاوه دارا نوكص نأ بوف انزلاري_غىرلا دال[ ٠
 (مقت”فذقلا طظاذا ا( ىلوالا هل ْ-لا) لاسم همفو لاى (لوتالا ثصلا) ىرملاو ىلا لاو ىب ران قلعت

 ه.ةكنادب ىنز لاهؤلو لريدوأ كلبق فزو أ تدنزوأ ةننازالؤةيثأ عب رمصلأاق ضن ر عاوةناكو حب رص

 ةنوعللاالان ديلارثاس نم نوكت الذ رشا نمانّرلا ةةءة- نال دي ىنز هلوتك ةياكمتا(امهدحأ] ناهجو
 | تاءاكسلا امأ لعفلا فال ؟ج رغلاو نددلا "هل نمر د صيامنا لءفلا نال, رص هنا دال اوفو (ىناشلاو)

 | اذهذف سكح هادو سمال ديدرتالخ أس اوأ مارة: ل
 | فذقلا هيدار؟نافهديربنأ الا افذقتوكال اذن_مذىلدد اء رعل لاهول كل ذكو هدي رين أ الااهذق نوكمالا

 ١ قزملادازأ هناهل)وةملامءاتءداوناسألاو رادلا لنهب تيدع لاف نافالغالاو ل لوقملا م0 ا

 ١ تدنزاماناامأ لالاا نسا. هلو5ىل-ثم كلذوهدارأناو فذة: سداف ضي رعتلاامأ ا ّ 1

 نسإلاو ىرودااو .هريش نءاورذرو دهتو فدو ىلأو ةفضح ىأو عتاد ثاالوقادهو ةزازىناتسداو |[

 بس! لام ق فذ ةوه و اكءاو دج ؟لاهتو هس.ف ذل بح هللا حر كلآم لاق هللا موهسر لانس نا الإ 1 1



 ٠خ

 ا | لماع ادذغلا ىع ةرشعلاناليرمصتلا نشلعا لؤقوهو ةريشغ هنا (اهماخو) مون هقلا ىنر ”ىبفاشلاو

 | الاكن ىم-اك ةدواسعملا عن هنالانا دع نئعكل نأ زوو نودع هنا ىلع ل ديانا دلع معسل ( ةعاشلاة#لع ا

 | اوناكاذا ممالمدمولا اذهباونوك نأ ب ع نو دهثب نيد ان | ىلع نْدمْولا نم هل هِي ىلاعت هلو كلذا

 ا امهر وذ>ح نم دوا 2 !فاضفاو دهاشانع مهرازخا عقوممظءورجزلا ف ,هروض عقوم مظع كل و

 | ازالا تيل ىنازلا )لات هلوق» (ىفناثا ا مكحلاا)لءادهل اوراسزنالا ف ىوقأ كلذ نوكمف ةرهشلا

 م >7 د> ل

 1 اوكا ىلع مزالاب مكنيال رق (نينمؤملا ىلع كلذ مّرحو ةلرمشمو 1 نازالا اهسكشن الذ ازلاو دكرمشموأ
 4 دكريشموأ ةيلازالا مكتيال ىنازلا هلوق (لوالال اول ) تالاؤستي الا فنا مثءاللا خفي مرو ىرتو

| 
 1 | « ه

 10 اًرلاو ةففعلا ةنمؤملا ماني دق ىفازلا نا ىرئانالر هالفلا اذ هيرعس داك مالا سدا هنا مريس هرهاظ

 | نءوااناف كل ذكر أو ني_:مؤملا ىلع لذ مّر-و لاق هنا (ىلاءالاؤسلا) فيفعلا نمؤملا اهمكْس دت

 : ااهوو اور كح ذنيلاو سل نيذه لجال نيرمسةملا نا معا باوحلاو) هع ارلا ةأرهابجيوزتلا هل لع

 ا نال كلذو ىلغالا معال اهسنم دارملا نكلاماع ناكن او ظفالانآوهو لاغقل ا ةلاف اما او هو (اهدحأ)

 1 ْش ةدسافىف بعراماو ءاسنلا نم اودلاح اك ىف بغرال قسفلاو انزل هنأش نم ىذلا ثلا قسابفلا

 ِ نورفمو لاحرلا نم ءاهلصل ايد اكن ىف بغربال ة فسأل ةقسافأ او ةكحهرش»فوأ هلم هشيم

 || لعفيال لاقي اك باغالامعالا ىل_عاذهذ نيكرمشا او ةّمسفلا نماهسنج نموه نماسييف بغربان اواسهنع
 1 ننمؤملا لع كلذ مّرحو هلوةامأو انه>اذكف قد سدأ نمره_كنا ضءب لعفي دوو قَملا ىل-رلا الارامل |

 كلذ هطارذغاو امم هدمءرو ةمنازلا هللادنعح ودمملا نمؤملا حاكسنن ا (امهدجأ) نه>و نم باو

 || بندتلاو ةمّلا عضاومروضحو قاسفلاب هيشنلا نم هيفا هبلعم رت انزلاب نيعستملا ةَمسفلا الس ىف

 . | ىناوزلا ةسحو ازرع فكن مان الا فارتقال ضّرعَتلا نم ابمف كنيئطاخلا ة-لاسحمو ةسغلاو همفةلاقملا وب
 ىل-« مر تاملاصا!ىف غلا كرتون وزلا ىلا ةماكلاب ةسمغ رلافرصّناوهو (ىفاشلا) رادقلاو

 ا مرعمرصخلا اذهفةنازلاىفالا بغربال ىنازلا ناءاندعم ةسينازالا مك الى ازلا هلوقنال نب_:مؤملا
 اي الازغست فت ىف دمع اوهاذ كهف ةسازلا جوزتلا ةمرحرصللا اذه ةمرخ نم مزل.آلو ني ثول ىلع
 0 ١ ارهاط مومعلا ناكناو نينمؤم ا ىل_عللذ مّر-وهلوق فو ىئازلاهلوق ىف ماللاو فاالان ا(ىناما!هولا)

 | ةداتتو حاب ريل ءاطغ ود_هدا لاق م_مقذي الا هذه تازئنيذلا ما وةالاصوص#ةءانهح هكا

 ا نمو نيس ةنأ نب ركياناغيءاست ةشردا انورئاشعالو لاو أ مهل سبل ءارشف مهمقو هسيدملا نورحاهملا م دق

 || هللاانسنغي نأ ىلا مب جرزتن اولاقو نيمملا ءارق نم سان نمسك ىف بغرف ل رشموأ نازالا املع لخ دبال
 ْ نودكسالىفا والا ك_ئاواذناالا ريدقتفةي الا هذه تازنفلسو هملع هللا ىل ص شالوسرا وب دامسأف مع
 نئمؤاا ىلع ّنممانعأب ٌنيحاكن مّرحو ىلإ وزلا كئاوأالا ّنوعكتتال تاسنازلا كاتو تاسن الا كزنالا
 ١ 00000 اولا بال ىفازلا فوقنا باوللاىف (ثلاثلاهجؤلا)

 ظ ظ مكلا ناك اذكهو نينمؤملا ىلع كلذ مّرسو ةنازالا مكن نأ تبا الف امن از ناك نم لكنا ىنءملاو ىبهنلا
 : | مرعى نتالاىلا قانمكملا كاذنا (امهدحأ) نياوقاورت دوحولا اده ىلءو مالسال ا ءادس ا ىف

 ' | دوع نبا ىلعو رعوركي ىف ه ذم اذه لاشيو نمكعلاب وفنفعلاو ةءفمفعلاب حورتلا ةينارلاو ىنازلا ىلع
 كلذكف ةنازلاب جوزتي نأ نمؤملل ل <الاك لوقف ماودلاوءادّتالا نيب ىو نمءالؤهى مث ةشناعو
 ماو دنم عنعالام 2 وزعا | نم عنو ام هل ىف نال لهن نهمسهتمو اهماع يقي نأ ه-ة<2 تنزاذا هلال

 ىابجلا نعف هظهءان اوفا اواشو + راصمكملا اذهّنا (ىاشلالوقلاو) ةدعااو ما 0
 نءمكل باطاماوسكناف ىلاغت هلوق موه حو سه هلا بيسملا ني دعس نءو عامل الاود هنه- اننا
 | هقفلالوصا ىف تدن هن الف (لوالاامأ) نافذ ناهجولا نا ذه نو :ةلل1ا لاه ىئابالااوسكن أو اسنلا

 ل مس ال وس سام محم --ٍ 9-3 سم و سس ل سس سس مس سم مع ل مع سم

 نا



 نياان]-رالاهولاذه ىلءفدنأ الا موهذأ قفوأ هنال مص لؤالاو د حاو اظذللا ناف اظفالاب اراتعادحاو ||

 ىلا منقي فذقلا فذقلا عب اهف(ةثلاشلا هلكساا) ناس هملعف ةدحاو ةماكب هءوبالاف ذقن وكي نيننازلا ||| |

 اهارنازطنال مأ حاسي لهو بالف هسفندي ريدلو منكيرلاذا هنا مالكلا لبو بج اوو حابمورواشخت | |

 اهفضافتسا هنكل عمس «ملوأ هلوقب قثي نم عمسوأ" اهقدنص هباق ف عقوو اهنسفت ىلع ىه ترقأو أ ىنزت هنمعب | |

 دك الف ذقااهل حاس م :اروأ اهتان نم رخع جوزلاهاردقو ةنالفي ربان القنا ساشا نيب |

 لاه س مالدي د رتال: أها كنا هتنا لوران لاق السرّنا ىورا مل اهملعرتسس و اهكعنأزوجيو ةمسهتلا |

 3 ةريا حو لا نكلو نم اذل |نبب نم ض انس اوأ هلوشب قثونال نم هعمس اذا ام اهكسماف لاه امس ىنا لاف :

 0 ةقرمساو ادصاه ن مأق وخ اهتان لخ ديو رمش تنسف ةقن ن وكمال نءهرك ذيدق هلال اهف دق هل لح ل ىكياوأاو ١

 نافراشت همفندب برب دأو مناك ا ذا امأ م كنم مص عك فال ارارؤاس نيذلا نا ىلاعت هللا لاه ةأرملا ىأتةدوخ باطاوأ
 ءطولات قو نسر نط لف الهنا ابنك اهتمووأ جوزلا اهتطو نكيرلنأب هلم سل هنا آيت

 هماسل قل نم م عونعوهاكربغلا بسن قادطتسا ع نءعو' 5 هلال ناهلالاءهشن هدلع كي نيس رأنم داك الوأ

 شف هللا نم تسل مهم سل نم موق ىلعت اش دأ : أع اامعا لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص الا نع ىوراب
 لقحاناامأ كل ذكاضي أ لجرلا ناكمهنم سيل نم موق ىلع لخ دن نأ ةأرملا ىلعم اها
 انها ريتسا دق نك. منار تنسف نو داو فول تقو نع رهشا همس نم رثكال هن ثنا أد هدم نوكي نأ

 لام انزل اهمهتاناو ىنلاو فذقل اهل لال ءاريتسالا تقو نمره :1ةتسنودأ يكنا راهأرمتسا وأ ةضم

 سور ىلع هعمضفو ةمايقل | مول همم هللا بكتحا هملار ظلي وهو هداو دج لجراععا لس هيلع دقن لص ينلا

 ىالاو فدقلاهلعاج ءاريتسالا تقو نمرهشا ةّمس نضرثك الدب ت'اواهأريمسا ناف نب ٍح ”الاوئاوالا

 دوسا هيت: أف نيضس !اناكت ان ههيشيال داو: هنأ سها تناناو لدحسا ىلع مدملا رتدق اهنال لعفبالثا ىلدالاو
 هنلع هللا ىلض -ىنلل لاه الجر نا هنعهق ا طرت رب ره وب ىورام همفنه سدلفانزلاباهمسيتب نكي نارات
 قروأ اف لهف لاق رحلافامنا ولام لاهتمسعت لاقل | ندرك له لاند مااا أس اَنالسو

 لجربا همت وأ انزباهههتي ناكناو قرع هعزرنا ذه لعلف لاه قرع هعزرن لاق كلا ذ ف ركف لافت لاق

 ةمهتلانال كلذ 4 (ىناثلاو) عزتي قرعلا نالال (امهدحأ) ناهجو همف همفن هل حابب له ههمشي دلوب تن 3

 نو:لاوأ ىدلافذقاذا (ىوالا هلمسملا) لئاسم هو ىارلا ىف (فاثلا ثضلا) ةهبشلاب تافكأ تدق

 مقلا عفر ماللاوةالصلا هملعهلوةاغ ولبلا دعبالو لاما ىفال ناسعلالو امهياع تحالف ابد او أ هنأ م
 لالا لاه غلب ىت- بالا ىلءري زعملا ةماه ا ىف هن لول ذ زينت اهها ناك !ببدأتلنادزعين كلو ثالثنع أ

 (ةمناشلا "هلكسملا) غولبلاوهو ىوقارحاز ث د> دقو بدالة ءانسا نعرج زال ناكهئالرب زعتلا طق. د

 كاذكو ذا همز اكل اابوأ ةراشالا,فذق وةموا_عمدباموأ ةموهفمةراثا 4تناك اذا سرخ رخال :

 ىفاسشلال وتو هتاعلالو سرخالا فذق مي ال هلا هجر ةفمزس ىأ دعو ةباكلاو ةراسالاب هناسعل مص

 اهيراعلاو راو ةنصحما ىردقذ فذقلىلاراشأو أب: كس ن هاله . الارهاظ ىلا برقأ هقدر

 اوفاتحا ا ماكتسالارئاس ىلع هناساو هفذق سيقنانالورهاتا تقوي ارا سيرا

 هبلعّنةلاناممعورفزو دمتو فسوب وبأو كلامو ةةمنحوبأو ىتذاشلا لافاّرح دبعلا فذقاذاام

 فذقلا فديعلا داع لاق مالسسلا هسلع العنا هنأ نعد نب رفعس نع ىروُ لا ىور ةدلح نوعد أ

 زو رك وا افلا نمر عدطب نمو ناصر مؤركياأ ثكروأ لا رم ابا دبع نمو نيب | ١

 دمع رع داخ هناكورو دوءسم نان ءىو صضوحو نينامت دا ىازوالا لاو نيسعب رآفذقلا ف |

 تاجا يفهم رمضان , الاول هَناوهودساو فرح ىلع "5_سلارادمو نينا ةيرفلا ىف دسرعل ازيزعل

 اع يلم < ساق نقل ناف خريستتأ اذاه لاه ىلا عنها هدد د رطق نيعل ريطتللا 6-0

 :ةمالا ىلع د.علا اوساف مث راسا درس فص انزل ا ىف ةمالا دس نا ىل_عءصنف تاذعاا نم تاتبصشلا لضأ ظ ا
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 أ
0 

1 
 2 د

 0ر1 رول ادالدس ينتاب دودنلا وس

 ١ | ىوراع فااخملا َجحاو ضير عدا ان لصاخطلا قوف جي رمصتل ان لصاسملا اًديالاوررمشال ىانلا صالا فال

 || ْ نااضيأ ىورو ضي رعتلا ىف د 2 هلا ب رشد رعن اكس لامر عننا نعملا سن ع ىرهزلان ءىيازرالا

 | ةسمن :ازيىاالو نازيان ًاامهتناورخ" اللام_هدحأ لاف هنعهللا ىذر باطولتانب رم نمز قاءتسا نير
 : ٍإ

 ْ هداقلا ذهربغحدم هم او هال ناكدق نورخآ [لاهو هماو هانأ حدم لئاه لاستف كلد ىف سال ارعراشتساف

 :ركن ل هنأ ىلسع ةلالد ضد رعتلا مكس ىفدباصعلا رع ةرواس شم ىف نا (باوحلاو) ةدلج نناعرع

 لاه نانةياو ةيناز لكس ااندارناكناراتثارارمادحاو ف ذقناف ةغاجبف ذب وأارارم ادساو اسضم

 تانزباهف دق ناو ىناثالرزع لوالل ةسامدغب ىلاشلا تن أولودعاو تالا بدعالارا م هلاق ورهعن تنز

 ددعت (امهدحأ) نالوق فال مد ادعي لسهفورمعي ثنز لاه مدي زب تيئز لاه نام ةفلتخم

 ل_خادتي حمالاودو (ىلاشااو) نويدااكل خادّلا هيف عقيالف دابعا قوق نم هنالو ظفللا؛ارايقعا

 || ازلادودكلخاد_:نأ ب جوفداو قسد او سذح نم ناد اهمالدحاو دحالا همف بالف
 : ةعاج ف ذقاذاامأ ددع: ,الوأ دا اددعت اناق» ءاوسدحاوناعلبو ىئتكي هنا ممالافارا سه هّتسوُز فذقولو

 ل بال هللا هجر همس ىنأ دنعو لماكل حد او لكل هملع بح ةملكب دحاو لك ف ذقن ا ارطن نيدو دعم

 .[|| نكرقلاامأ س امقلاو ةنسل 'ونآرقلاب ةفشح ىنأ لوق ىل_ع ىزارلاركسعب وبأ تاو دحاوّدحالا هملع
 ىذ:ةبذل دو داخله. .اه بحو تانصحم ا ىريدسأ لكنا ىءملاوت انس انومرب نيذلاو ىلاسعت هلوةوهف

 تح نمرثكا تانصحلا ةعاجب فذاع ىلع بجوأ نة نينامتن مرثك ادلعال انوفا نءدعءاج فداه نا

 ىنلا دنءهتأ سها ف ذق ةممأ نب لالهنا سامعنب ا ن فتم اا دا هايل اعاي 3 .' الا فااش دةف داو

 1 ىلصىبنلا بجوي لف ةلروظ ىفدحو أ ةنييلامالسسلا هيلع ”ىنلا لاقفءامصم نبكي رمش لسو هلع هنا ىلص
 1 ميقاف ناعللا ةبآ تازننأ ىلا“ امه« نب كي رمشلو هنأ سعال هف ذسق عما داو ادالا لاله ىلءملسو هيلع هلت

 1 رام «-:مدسو اذاّدل. سجون امرئاسنا اوهفساسقلاامأ أو تاسن-الا فدا اماقمتاحوزلا ىف ناعللا

 دي زم عفد ماسلا سعملاو انههاذكمارا ص قرسرأ ارا يهب رشوأارارمىنز نكد_-اودحالا بح

 ا مهبلي وقاداعهباو عج ةغسسمتاةسفاهلوتو عجةغ.ص نيذلاو هلوقْنالوالا نء(باو1او) درمصلا

 1 ا! كَ هجورهظي كلذ دعو دحلا هيلع بجو ادساو انص# ىر نملك ىئدملاريه.فدرقا ان درفأ | لب اتي

 لإ ىرر ىلع دلما بيترت ىلع لدي مهو داجاف تانصم ا نوم رينيذلاو هلوق نالو ةيتالابمتا هر فاشل |
 || رنا ىل_ءاياالا تلدف ةياعلاب رعشم هناق ابسانم ناك اذا اسال فصولا ىلع مكلسا بترتوت امها
 اة | فذقلا كل ذراصادحاو فذقاذالوتنف اذ- هتيناذاداخلا بوب ىعسملا اذه هنا ثم نم نس هلا

 ىنامثلافذقلا بوم غاضب اد ملل انج وم ىناثلا ف ذَلا نوكي نأ بجو ىناثا !فذقاذاف دعا ابجوم

 3 ” ميد[ يون لاص بجاولا باسياو لالا فدعا, بجو دقكل ذ نال لوال ادلاوهنوكي نأز وهال
 أ لانه لمعلا كرت لو.ةناكس انزلا دو دح ةلالدلا هذه ىلعدروب نأ بال ىفام ىصقأ امن انادس ىناثلا فد ّةلاب

 1 | قعابي ةلالدالف ةنسلااامأو عجب ارذعتي قرافلارو هطدنعو فذقلا دحنماناغأان نزلا دح نال لما دما ادي
 ظ نالدسافف سامقلاامأ أوهللاءاش نا ًامسس لمصفت :هلدسملا هده ىانلو دحاو ظفابامهفدق هنال لمس ا هذه

 ( انْزلا تح فال لخادنالىدالا قوتحو فوذقملا ةبلاطعالا دحيال هنا لمادب ىد" الا ق-فذةلادس '

 11 ( لان ةد>اوةماكب مهفذق اذا ام أ ةدح ىلع ةماكب مهنم دحاو لك عاج ف ذقاذا هلك اذه ىلاعت هنا قد هناف

 : | دابعلا قوش ن نم هنال لماك دس دج ويس و سوووف )نالوق هسفف زو: ةانز نأ

 1 دححالا لك || بال مدقلا فو تاماكو مهةذقولامراصف ةّرعم مهنمدحاو لك ىلع لخدأ هنالو لخادّتالف

 داو

 ا ظ فذق.نأاما هنال ءافذقلاددءتىف (ةيناشلا 'لدملا) اداهتس اوابأراولا# مهناو فيقول هيف مه دنع

 ين 1 تصرف وو سا يعم ةييصسمو

 0 تا مع ورب يك مسوس د عع و



 5 م نآ

 دعب لمةنال نأ بحول ذاك هن وكت حوأ ول هفذق درت نا( لوتالا) هدحو أ ةثالث نمل رالانامفذقلا دري

 نوكى هقدسب دش نم ةداهش نالط مكح هفذق ىف ذكي مككاو هيذكي مكمل عقودقذانزلا ىللعهنس كاذ

 فذام نا (ىناشلا) هفذق درع بذكللاب هلع مكح مل هنا تين هتذدب ل وبقى عا وعج  انواسناز فو ذقملا
 هللا دش نان أ مل 506 وة ناعالاباخحا زاحاملالاو وهئذق نسيم ذكي مكححيالا نرلابدنأ صا

 نيوز نب نعالامدهد سو هيلع هللا لت ىلا لقا لو هيذكير 4 عماترلا نم هباهامراعف قداصا هنأ

 َت :ركحص)و باكل وه نير فبارعدحأ نارا بتاايم_- م بذاك ايدحأ التعب

 هملع اواحالول ىلاعت هلوق (ثلاشلا) ايذاك هنوكسج وبال ف ذقلا سفن نا ىل علل د كلذ فو فذاقلا
 تدثف امن ف ذقلا سفن م يبذكيمك لف نو ذاكسلام ههتادنع كئاو اف“ ادهئلاناونان ل ذاق ادهشةإلا

 لطال نأ بجو كل ذكناك اذاو فذقلا دّرعع ايذاك هنوكب هلع موكريغفذاقلا نأ وجولا هذب

 هتلادع لع قينأ ب< ناك لو ضراعمريغهنعرداضلاو ةقثالدعناكه نال فذقلاد رع هن دا

 ضعب ىل_ءمهضعي لودع نوأسملا مالااوةالصلا هلع هلوق(اهثلانثو) ةداهمثلا لوبقمنوكي نأ بح
 ةمركع ىورام (اهعبارت) دبع لاما اال داق يرسم ص ميسم

 | لسو هيلع قنا ىل_ههللالوسردنع هنأ سما فذقامل ةيمأ نبل اله ةدقىفامهنع هللا ىضر ساسبعنبا نع ءأ

 كاذو هيدالاع وقوب قاع مهداه ن الطب ناريش أف نيلسملا يف هتداهش لطستو لاله دل هلال وسو لاس
 فذدقااد وعشنا مع رهتلادسر”ىيفاشلانا (اه-سماخو) ةداهش ثلا لطال ف ذقلادّر عنا ىل_علد

 كلذ د_ءناهليقنال نأ تح اوف هتداه-ثلطبادق فذقلاناكض ناف م-مداهش تاق نبت رغم اواج اذا
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 همزابامنيق رم ارح اذ امم داهشلومق ىو هيذكيم كلا بجو هذة ىفدق هال ةثالث هغمد عش نأ ٠

جر يفاشلا لوق هجوامأ أو فدقلا سفني ممداهشلطمالثأ ٠
 ْ عم فذقلا ىلع تر ىلاعت هللا ناوهف هللا ه

 | ىضةقيالو اولا فرحوؤااولا فرحت ضعب لعاهشعب افواطعم ةئالئازومأ ةعن رالا# ءادهشلاب نامتالامدع ا

 | ملا ةماهتا ىلءامتهةداهشلادرنركيال نأ حوف ضعبلا ىلعامت ساهض عب نوكبالن أ بحوف بترتلا ْ

 | ةداهشلا ةشكىف (ىناشلا ثحلا) لعأهظئاو يق اموأ هملع دما ريقا» اوسةداهتلا در تش تآكل )|

 ىلاعت لاهو مكتم ةعد رن يماعاو ده-ثةساف مكئاسسننمةشحافلا نيتي قاللاو ىلاعتهقلا لاقانزلا ىلع

 نت عوناتبارا قا لرما ضاع ستار نامهسشةسراا وأيا ٍ

 ْ 0 ا هلكسملا) لد اسمانهه م معز لاقءا دهشة عب رأب قآىتحهلوم السر قأ عا

 لعف فالخم تن * (فاشااو) انزلالعفك ةع رأبالات تشءال(امهدحأ) نالوق ه_.ف نجر ةداهش ||

 ظ عالطالا ضم غيالفرهاظرمأ رارقالاو عبرالا طارتشابهمف طمتحاف هملع عالطالا ضمغي لعفلات الانزلا 1
 ظ ةنراج ىلعهاريدق هنالا_مب فز نمو ىنازلا اورك ذي نأ بع زلال عف ىلعاو دهشاذا (ةيئاثلاهلمسملا) هنلعأأ ١
 1 اودهشولف ”هلبكملا ىف لمملا لوغ وحد اه>ح رذق لخدنو ا داش راما ١ وده شر نأ بهو ةسنجا اهنانظدفالا ا

 | |دحلاب ميثتدزلا ف .اناسنا ف ذقولام ف ال_م انزةذ خاف انورامع رمال تشرال فز هنا|ءاطم ظ

 أ(ناشاو) دوه ثلاكمعن (امهدخأ) ناهحو ةمفرمسفي نأ طرتشي لهانرلان هسفن ىلعرقأ ولورسفةس الو |

 نور ّرهَم دوه-ثلا ءىحي نأ نيب قرفال هللا هجر ىفاسشلا لاق (ةثلاشلا هلدسملا) فذقلا فاكتحالا

 | هللاهجر ىيفاشا!!هفذقلاد- مهلعو تدث .النيقرفتماو د هشاذا هقلا هجنر ةفشسوب لاو نيعقجتوأ | ش

 اظةللاو نق «ق روصو أ نيعمحت هب ناسنالا نيب لرتشمر دقءا دهش ةعب رأبناستالانا ل الا) هوجو نم

 ظ حجر نأ ب جوف صنل االماعن وكب نقر هتم تايلر ارا رتشالا هبام ىلع لادلا |

 رب "اسكن قر فةماؤاحاذا تبدي نع اواحاذادوومشلا ةداه5ب ثداي م ل (ىناثلا) ة ةدهعلانَع :

 ١ ضع نم مهنتيعب نقلنا نأ ن 3 وةمهعلا نءد_هبأ ناك نقر "ةدما راما م-ممالوإ وأاذهلب مالا

 | (شلانلا)و مداه ف تناكتا ةدوع لعزل «قّرةدوهشا!ةذاهشىف ىضاقلل ةسرتعقواذا انلق ل ذلف
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 ىلا سهالا لاا عج .رذ هش ىفان را دج بقيضنت ىلع ديعاا ف دق د فصل اوساف مانزل د فصلت

 ةرتر تعرفاكلالو>د ىلءاوةفنا (ةعبار لا هلكسسملا) َنسامتلا اذ مباكلاموع صف

 ءأهللاو نينامت دلجيل_بلافذقاذاىدوهلاف عنامالو هلوانت مالا الت انسطلا نومري نيذلاو

 ناو ةغيفعلا ىلعو ةجوقزتملا ىلع عقي ناصحالا مس مال مولأ لاق ةن_هدفلا ىشوامرملا ف ( ئلاشا اثحلا)

 0 ل ل

 طوانتي ذي الارهاظ (ىلوالا "للم لا) . لئاسسم هيلع عرفتي و دحأ لكس هع:# ةجوزئملارغواهجوز
 : الا طل ارم اولا اهقفلانأالا ةقيقروأ ةّرد تناك اوسو ةرفاكوأ ةلستناكءاوسفا افعلا ع. -

 رش نم مالسلا هملع وقل مالسال انبتعاامناوانزلا ن هةفعلاو هب رطاو غ ولبلاو لقعلاو مالسالا ةسخ

 ظ : ةرالدب زل انريتعاامغناو ثالث نغ مقل ع ةرمالسلا هملعهلوشلغ واءلاو لةعلا انريتعاات او ندع سدلف هللا

 || بي زك 2 عورشم دحلا َنالانرلاَن ءةفعل اانريتعاامناوانرلام ريمعتلا هيلع مظعيالف ةحردلا صقاندرعلا
 :أسائطو فوذتتملاناك اذا كلدكو فدقلاىتقداص فذاقاافامناز فودةملا ناك اذاق فذاقلا

 'طاولا نعدلا تطةسا نيتبشا !ىدح اَناكف لسا ةهبش همفاك انز نزلا ةهمش همفّنال دساف حاكن وأ ة عشب

 ْش 5 دقنموأ اكولعوأ اسصوأ انو: وأ ١ رفاكف ذقن ملوةغ اضيأ هفذاهن «رعهطقستىرخالااذكذ

 | جاشو هلاح نسحو بان مث ةّرمهيامسش ناوغنعيف نزول تح ىذالارزعيلب هماعدخالف ةأ سما
 هبل تحال ف ذاع هفذةف هلا لصصو قتعو لسأم قيقروأ ر ذكى رول اذكو هقذاه دحتالحال_صا يف

 1 نوكيال نونجناو ىصل !لعفنالدح فذاك هفذشنقافاوأ | غاب م هنودجوأ هرغص لاح ىف ىزولام ف الذم

 38 ثرو انْرلارو دم نال هفذاق نعدملا طةسفوذتملا از, ف ذاقل ادح نأ ل .ةفانص 2 فذقولوانز

 ! هباغصتم ناك هنا لعب هرووهظ.ف ةمدعملا يكتربام لوأ ىف هديعرتس كرمال مي ركملاعت هللا نال ىذمامذ اس ىف

 هدبع عضغبال هللانا تبذكرع لاسقفهذهالا تينزام هتلاو اقف عدهعف فزالصر نا ىور لءق نم

 ليس ١لاك هبل «ناثلانلثنبملا )فداقلانءدخلا طقس الك راطا اانزلاروثواو "ىنزاا لاهو ةرملوأ ىف

 ْظ اةفا نال كلذ اوركحمن !ءاياعل ارئاسو ءاسنلاو لاججرلا ىل_ءعقد تان ه2 انومربنيذلاو هلوةىرصلا

 || نيتصغاننب بالا اذ_هىفقرفال هنا ىلع لدعاس الالي لاجرلا لوانةءالف ثنؤمل عجب تانصحملا
 وذغملا نوكينأالاريزعتلا بجوبلبدحا بج ونال تانصحلاربغىير (ةئااشااةهلكلا) تانصحملاو

 أ تانمحما نومرينيذلاو هتاصيسفوةري فتى مالكللا عومي اذهفريز عتالو لانه دحالف هب ف ذقا ا فورعم

 ١ فذاقلا ىف مكح ىلاعت هتلا نالعا (لوالاثصاا) دامو اب ةعب رأباو أ, ل مهنادس هلوقامأ

 ا ( ؟اانأو) ةداهشلا نالطد (اهيناناد) نينا داج (اهدحأ) ماكح أ هن الث“ ادهش ةعيراتأيلاذا

 م د .|ابوجو ىلع مههافتا دعب لك الا ودغتوب :ةيفيك ىف لعلا له أ فلتخاو بوتين أ ىلا هةسفرم ك1

 4 .ققسفل اهم« همزلو هند اهش تاطب دق نولئاه ل اَعفانرلا ىل_ه ةندبل | ةماق أ ن نعءزعدنع فدقلا سةئهيلع

 ا 1 ةداهشرفزو دو فسونو:او كلامو ةغسشحوب أ لاقو دعس نب ثسللاو ىيفاشلا لوقودو «بعدملاةماقا

 ١ ١ هال دحلا هب عقيولام قس ةعسسم وسومرغ هنا مهاوق ىضدقماذهو ىزارلا ركب , وب أ لاعت د لامه وقم
 | لعركب وبأ حام م اهبمسو نم ةداهشل هلط.م قسغلا ةعم تناك ذا هند اه تزاحام قسفلا ةع«هةمزاوأ

 ١ ءادهئ ةعيراباونان ملمتانصحملانومربنيذلاو هن اصس هلرق (اهدحأ) رو.ءاب هلا هجر ةغ.ز- ىلأ لوق ةعص

 || ةداهثلاةءافانعزعلاو فذقل !عو# ىلعد ا بوجو بئرت ىطتَعب ةناالارهاظ ةدلج نينامت مهو دلج أذ
 || اضيأوةبآالا فالذع كاذو نب مالا ىلعاةاعم هنوكى كلذ حدق هدحو فلا ىلعمكحلا اذهانةلعولف
 || لامولاك امهدأ لوصح درع لصعالأ بجوذ نيرمأ ع وش ىلء بت م مكس دالسا بوجوف

 | اذكءازاادجومرخالا نود نيرمالا دانت تاق قااط تنافانالذ تلكو رادلا تان دنا هنأسمال
 | هتدامشدرتالنأ بجو كاذكناك اذاو هنذقدّرعع ؟بذكلاب 1 مكحال فذاقلانا (اهيناند ) امه

 در



 داب

 لا ىل_عو همالعا همزان هاعبالوهورخ ا ىلع لام4ت ولام هملع ف ذا ادح كل تدثو كف ذقانالف نان هريخع و ا

 لاهاهانزز نع عفت هثع_لو هنباباهأ ذقانالف ناناهربخ زمانا لسو هملع هللا ىلص ثلا ثعن يتعملا ازد

 لاه ىلاعت هقاثال كإ ه نع هلأسف هلا ث عد نأانزب لبر ىراذا مامالل سدلو هنا هجر "”ىبفاشلا

 نولوةدسانلا ماحلاىدب دين 6 رلاعن ا لئمانسَم فذاقلا تس, ماذا هيدارأوا واسصتالو
 ا ةايقفلا نلتش انارة دابش مهل اوليقتالو رلاعتدإ اوةامأ هلأسفهملا ما املا ثع الف ىنزانالفنا

 هباصصأو ةفمشحو لاهو هللا هجر ىىءاشلا لوقوهو هتداج تابق بانذاهنانيعب لاو ةبامصل وكلا امه ْ

 ىلع ةين.م اهلا ءدهو بانا اذا ف ذم! !قدودحن ا ةداهت :ليقتال لنا مهمسر لم اصني نسطاو ىَرْو
 ةفضح أد نعت ةريشالا :لجان صتخ اوأ ةرو كسلا /ماكتسالا عم ىلاداع لهاوبات نبذإ االاهلوق

 عجرب هللا ه> رى فاشلا دعو ةرماخلالا للا ص: ةريثكلالهلتا بيقعروك ذا انتشال
 قامت هللا ءاشناعضول اذهب قملي امانههرك ذنو هقفلا لوص ؟قاسه انسلندق لكان دعو لكدل ا : ١

 نكباذلا نميتاشا مالا هلع ةوق(اه دحأ) هوجو ةلوبقم هند اه. شن ا ىلء هللا هجر ىعفاشلا تح ا

 رفاكلاّت ا (اهينايثو ) ةداهسشلا ل ر.ةماضبأ نوكينأ بحب تاتلافةداجتلا لومقم 4بنذالن ,و4 باذ
 ىل ب ة:نأ بجو فّدَقلا نع باتاذالسملا فذاقلاف عامبالابهئداهش لبقتفرغكلان « بوتسف فذ 2

 رافكلا بسب نوملاءال ن والا لد نافرغكلا عمفّدقلا نمالاس نوه مال_نالا عم فذهقلا ناله داس , /

 هقحط امن" انثااونيشلا ن نمرفاكل اف 33: فو ْدَمملا حلا الف لطاسبلابمهيف نعطلاو مهتوادءداورهش مهمال ا

 ْ رفكساا ع نمي انتافاضي أون :انشلاوراعلا قا. !ن عاوز نياسملا نم فذاقلا لعدد كفولثما«فذقب

 مما مالسلا هماعهلوقب ىقلم قرغلا !ذ_هاناق دا هنع طقسال فذقلا نم بئانلاو ديلا هماع سأل ٌْ
 لوبقمانزلاو ل ةلاورفكللا نع بئاتلا نا ىلعانءجسأ (اهئلانأو) نيلسملا ىلءام مهملعو نيإمللام مل /

 ةفشح اننا (اهعبارو) انّرلا سفن نمربك !تدسل ةريبكلا هذهّتال فذعلا نع باتل دكت هابل
 هتدامشلبةننالف دب وثلا لوزي الث فوذقملا سس أنا عمدا ا لبق بانا ذا هند اه لبةيهللاهجر

 نيذلاالاهاوقنا دم ىلو أن اك هن قسف | مسس 1لازو هتلاس تنس دقو لا ةماناانب ان(

 هنا لعانعجأ (اهدحأ) رو٠ أ هيلع ل ذيوانهرمم اناهلا هد وع بج .ون ل بشعرك قمماتقتملا روبات
 | قرفلا لق ناف همف نمل اهفاذكسف عممللا ىلا ءانئتسالا عحرب هناف هلناءاش نا قا اط هنأ هاوس هدلبع لافوأ /

 ءا هال نفرض رؤك ذلا» انثمسالاو ىو ؛ همف تيشيال تح مالكلا مكن ع ةرالخ دي هللاءاش نا هلوفث ا 1

 لامولوئ: عمتيالف هفاءاشن اقااطتنأ لوة.نأزو هناك رتلااأر مالكلا مكس مذ مفر هلو دزو صال
 تقف ة لك[ مؤلكلا مكح عفرل هلو دةلاحسال الطا. اننتسالاو اعقاو قالطلا ناك اهتالطالا قلاط تنا |

 مدقتامعمجىلاهف رع ءاناتسالا ع وح رةصص مزق نامعمجىلاهللاءاشنا هلوق ع وحر نم مزلي الهلا |

 : ىلا هءوجرزا مرحالذ ةناكل ان مالكا مكح عفرا هلو دزاج هلل اء انا نال مهلا ل ريغ ىف قرفاذهاناق |

 ىلء للا عبج ىلا هءوجرزاوب بحوق مالكلا ضعب عفرهلوش دزاجالاو ةرو تسهل لهب ا عسج

 لطم عمجأا» اولانا (اهي .ناناو) هضعن ةروك دما لها ن نمدحاو لكن محب ري نأ ىضتقي ىّتح هحولا اذه |

 اعمركذ هناك عمه اراص نوةسافلا م مْ ءوأو ادبأةداهثمهلاوا_.ةنالو ةدلح نينامت مهودلجاف هلوتذ |

 هعوجر نم ىلوأ اهاهعب ىلا ءانئتسالا عوجر نكي لءانثتسالا <. دقن دارلغرشعنلا قع ضعنلا مدقتال | 'ء

 لوق ىل_ءهريظأو لكلاىلا هعوبر بحوف قبلا هلا ىف مدقت ضعب ىل_ءامذعما نكي لذا ىق بلاىلا | |

 لسع ىلع تا دام ب.ةءالا# ان نافمكفو واوا اف ةالصلا ىلاّمقا ذا ىلاستهلوق هللا هجر هن: سلا ل

 دحاو ىلءتلخ دامالا ةلك انههادكفسدترتلادفتالواولا ناد نمرومالا هذهع وم لهل هيفتزلا

 .برك ذام ىلع عملا نوكتدقواولا لق ناف ع ؤمجلا لسع تلش دو بتترتلا دضيالواولا فرحال تبعي ا

 ههالوهانعمفاتضيالا هت عمجلا نوكتامن اانال ثرةسافلا مهكنثؤاف لون ىهو فانثثسالاتوكتدقو ْ ْ
 يس جيس -_-
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اقلا دنعاوعّمجا اذا لب ةداوةلاح ىناعماو د ممن نأ ظرتشدال هنا
 : ق .داورخ [دعيدس او مدقب ناكو ىذ

 2 | نمدقتاهجر ةفينح أ ةجدح ادعي دحاو ل ديناكمن بان ىلءاوعتجا ذا !دكف مداه لقت هناف

 | ايضا وزن ادم نمةسوأ تاب موهفذق دقفد شامل دحاولا دهاشا | نا(لوالا) زبهجو

 اففاب فذقا |كلذ نع اوربعمسما بالا ىفام ىصقأ“ ادهش ةعب راباوأب ل م تانصخمانومرب نيذلاو ىلاعت

 رااهتشلا افا هز عيال فذاك لك نالاسأر فذتلا د طاسقسا ىلا دوب هنال هب ةربعال كلذو ةداهشلا
 ءااذثا ىورام (ىناغلا) فذقلا نمهدودّةم لص و هسفن نعدملا طاقساىلا ”هلمسو كلذ لعجف

 باز ممهعبارتاكوداب زلاقو عفت و عفانو# ةركد وبأ ةعب رأباطاتانب رع دنءان زلانهملع دوش ةيعشنبا

 لهلاسومو ةنالملا ارع دل كل ذءاروام ىرد الوراج ىنذاكهق: اعىلءاهالحرو ولعب اسفنو ويش امسا

 (ةعبارلا ةلئسملا)طانصو اهف فقوتر ام دودملا ال توتا هريغة داهمت كلذدءب لبقولفرخآ دهاشم عمم

 (امهدحا) تالوقهسفدووشلا ىلع فذقلادح بم لهوانزلا تبث ةعبرأ نملة انرلا ىلع دهمشول

 0: د نم أبالدحاو لكن الانزلا ىل_ءةداهشلا باية سنالانددولانالو دو مشل« ىجم اواجم_ممال بويا
 ظ | 77 تاةجرةغتسو الان هيو مدالاودو (ىناشا!لوةلاو) د1 !همزلف همحاسص هةفاوبال

 1 | 70 رفاقاذا ) ةسماخلا 'هلشسملا) ةثلاشلا لكس[ ىف امهانرك ذناذللا ناهجولا هلع ل.لدلاو |

 بجعالو فذاقا !نعدملا اهم سبها هجر ة قمن وأ لاعانلاب فو ذقملا ىل_عاود مف قاسف ةعب راب ءاخل

 | ومر نيذلاو هلوق ةشحىبأ لوق هجو نودي هوة د حى هتلاهجر ىفاشلا لاهو دوهمثلا ىلعدملا

 ' 0 ةعيراباو ان مث تانصخلا

 انريتعا كف ةمهتلا لجال مهد اهش لمقتل هناالا ىضاقلا دنع مهعاقجا نمانزل ا ةداهمش اطل ارش تدجو دقو
 هللا هجر ىفاشلا لوق هوو مهنعدخلا ىن:ىفا.هرايتعا بجو كإَذكُم هملع دوما نعدألا ىف ةمتا ١
 ضخاوقبف نيدهاشاووكينأ نعاوجرفن ةداهشاا لوم ىف ةريشعملا طئارسشلاءنيفوصومريغم منا

 8 اه مهو دل اننلامتءهاوقامأ ءادب 5 هعل د رانا وان ل ىلا عتهلوقري سة مالك ل ارخآ اانههونينذاقلا

 مهو دلج أف هلوقب بطانخلا (ىوالا هلكسملا) لث افمهتفك ناجل
 ْ كلاملاوأ انّرلا هيأ ىف هانس دب أم ىل_عمام ال اوه

 1 : موعنمصخ (ةيئاشلاةلثسملا) مامالادقفدنعسانلا هيصني حطلاص ل بروأ ىفاشلا بهذم ىلع
 ضاصقلا <_لءبجالام دخلا هملع بالف هلفاون نمادحا وا هدلو ف ذشيدلا ولا (اهدحا )روصتيآالا
 7 ' هضعب مؤاداؤلا مأو ان ناكملا اذكو عسي رادلخ بج اولاهادبعناك اذا فذاقلا 60 اغلا) 4

 ةفيفعةقبقرفذق نم (ةئلاشلا) دئسلا عبو هدفي ةاةزماتمبو
 ْ 3 هتان ممايالاميدقف تن نموأ

 1 |برضدودحا ف برضلادشأ اولاه (ةثلاشاا هلكسملا) اهفدقب دا بمال كا ذ عمو ةّنص# ةغالا بجومع

 ٍ ا ةنامص ب قوعهناالا بذكل او قدصلل لة هلت وقءببسّنال ف ذاتلا برعض مترج برش بزمذ متانزلا

 ا 1 فودة لات اماذاف ثروو فذةاادج ىفاشلاو كلام لاه( ةعبارلا "هلم _سملا) اهكشه ن ءارعزو صار ءالإ

 | ثرو هناف ريزعتلاهفذقب بحاول ناك اذا كلذكو فذقلا د هثراول تشب وفعلا ليقو دلسا «افمتسا لبق

 8 [فذةلادح هللا هز ةفيشح ىبأ دءو دا باط هثراول تث فوذةلتومدع: فذقااأك اولاذكو هنع ْ

 0 قوةسالو هوفعب طق هلال دك .٠ الا ودود ف دما اد نا هنن هجر فاسد ثااةنصتوملاب طقو ثرورال

 نمو مالسلا«_ءاءهلوقل ثرولنأ بجو د" الا قس ناك اذاوركتا اذا هلع ىعدملاهمف فلحيو هبلطالا

 قحهنالو بصت هسف ةجوزلاو أجب وزال ناكر اورو ء ناكول هنا هللا همسر ةف.نح ىلأ ةسمحج هتثرواذ اقح كر

 . || ةيهئانشلا دنع مسالا نا لالا نع(باوم,او) ةبراشملاو ةلاكولاكثرويالف ةميثولاو لاملا عم هبف سب
 ْ 1 نالو توم اب عفترت ةيجوزلا نال ةجوزلاو ح وزلا الا مهلك هئرب هن | نان" هسوهمقو لاملاك ةثرولا عسب هئرب هنا

 1 |فذقاذا (ةنسماعللا ادلثسملا) ةحوزلاو جب وزلا قملا ال كل دو بسال ن نعراعلاعفددط ان م دومقملا

 || فوذقا ا ىلا تعينك ايلا ىلعذ بن اعل جرلاو هذمعب لج ريانا عا ذتوأ ك اهلا ىدينمبانان نانا
 يل لسلسسْسْسسماْْلللالرطصاا 0 6ئ776ْْش6ْتْت7ت7777اا777 7تححححج١

 هريكو
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 هنانو بر اضهنان هقصو ن.» .عنمالاكدماود نم عنمال ةيوتلا تناك لعفنماقتشم ناكل هلال باقعلا نت 1

 لاف نوكتف دك ف ذا !نءةيوتلا نايف وهل خا مهنا لعافاوبان نيذلا الا ىلاعتهلوقامأو كلذريغىلا ماد | أ
 ثيذك لوقي ىرشطصالالاقفءانعمف هباصصا فلتخاو هسفن هباذك همم ةيوتلا هللا هجر ”ىفاششلا 6 ١

 اذكتب ذك هلوقنوك.فاقداص نوكيامعرا هنال تبذك لوقيال قاصماوو أ لاقو هلا دوعاالف تاقاففا ُ ْغ

 ىلعتمدنلطانفذلا ل وي لب ىرخأ ةمدعمنعةبون نوكيال ةمصءم ا ناسنالاو ة.صءمبذكحااو |
 هيلع ةّدم ىضم نم ٌدبال هب وتلاد_هبهنااناصصا لابقفا ورصاودل اوقام أ هماادر وعاالو هنعتعس روتاقام |
 ىلا عبرالا لوضفلا هيلعر ىو ةنس كل اكل اورذق مث هالو دوعتو هن داهش لمت ىتد لاما نحيف

 ةيزملاوةاكرلا ن نم ةنسلاءام اك أ عرمشلا قلع دقو ةنس لجأ نيذعلل برم نياك عابطلاو لاوحال اي رب ا

 ناىلءلدياذهو هب وّدلا ليةءام-راروفغ هنوكل هنا ىعملاف مي رروفغ هلنا ناف ىلاسعت ه رتامأ واسال ١
 امناوهفابحاوناكاذا هنالا .ه>راروةَءهوقىفناك ملامح او ناك ولذ |الةءبج اوريسعدب وتلا لوبق
 لانهف ل _ةةابحاو نكح, ملاذاامأ ةيهلالا تح نع حرذنو اهيغسراصل هلي لول هناي هلعلار 5900 -

 موج اوزانومربنيدلاوز ىلاعت هلوق و ناعللا مكح ( عنا رلامكحلا)ق قيفولاهلاو ناس-الاو ةجرلا قَد 2 ظ

 انا ةنعل حنا ةماشتاو نق داصأ نم هناهلنانت اداه : عير أ مهد أ ةداهثفمهسفنأالاءادهش مول نكي لو |

 ناةسماملاو نيب ذاكلا ن نأ هنا هللا تاداهش عبرأ دهشن نا باذعلا بن ر ديو نيب ذاكسلا نم ناك ناد. ّ 0

 هلاص#هلالعا (ميكح باو: هقاناو هتجرو مكملع لنا لضفالولو نيق دا هلا ن . ناكنااباع هنا ب :

 ثحلا) ثاحا ىل_ءالهشمهنأ .الا هذه مث تاجوزلا فذق ماكح اب هبةعتاسنجالا فذدق ماكح ارك ذامل |

 لات وقل رئاملهتلا ام_هعجحر سامع نبا لاه (اهدحأ) اه وجو هيفاورك ذو هلو سدس ( لوألا

 هس لحراهمىلح دنا ”ىراصنالا ىدع نب مداعلاه ادهش ة«رأب او أي مم *تائدوملا نوءرب نيذلاو

 هلدقناو حرشو هل اح لح رلا ىضق دةذ كالذي نو دهشد لاجر ةعدرأب ءاس ن أف هنأ ها ن طد ىلع الحر ردح 0

 اذه سماع ناكو فا مهالا ظ.غ ىلع تكس تكسناو برض :ارااكلت جمان الفت دجو لاه ناو هيلتق

 نبكي رش تير دة! اقفاص اعرعوء قاف سق تب ةلوذاها لاق أسما ةورع وع لاقي مسعنبا

 هللا لوسراب لاة فلو هيلع هللا ىل لدهلنال وسرق أو مداع عج رتساف هل او نأ حا نطن ىلسعءامدت“

 نبا رعوع فربخأ لاذ 21 ذاهو لسو بلغ هنا ل ضاوتلا لوسر قاف ىتيلهأ ىفاذ_مبتيلدباامعرساام |

 اعدف صاع معولب مهلك كيرشو لوو رع وع ناكو ةلوخ هنأ عا: نطد ىل-ءءامح- نبكي رمش ىأر هان بع ||

 لوسر!لاقف اهفذدت الوعد :اوك بوز ىنهنتاقتارعوعل لاهو اه مع لصدتالوسرأ||

 | اهل لاقف ىري غنم ىلا ماوومنأ ةعرأ ذم ءابتب رقام ىناو اهئاعن ىلعاكت رش تيار ىلا هتااب مقا هنا | أ ٠

 دونغ لجرارع وعنا هللا لوسران تلانةذ تءدصاعالا ىربذتالو هللا ثا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر | 31

 لوسر صأنةنأ الا هذه ىلاعت قا لزن أ لاهتام ىلع ةريغلا هتلمك ثّد: و ىلارظناا لطباكءرش ىأر هناو |||
 هيف ةارةلوخ ناهقابدهشأل و مقرعوحل لاق نرمصدلا ىلسف ةعماجةال.هلا ىدون تحلو هيلع هق ا ىلا :

 لاق نقداصعل اخ نا فاو اهنطد ىلءاك لش تد ارينا هتان دهشأ لق ة:اشلا ىف لاق مث نقداسأان1ىناو :

 ةيئازاما هقايدهش أل ةعبارلا ىف لاه نيقد اصلا نمل ناو ىراسع نم ىلء اسم اهتاددم: أ لقةكاشلا ىف :

 ناكنا هسف: ىيعيرعوع ىلع هلل اد: دعا لق ةسماخلا ف لاه مث نقداصأ | نا فاورهش أ ةعبراذنماترقامىناو ||| 1 ١

 تنفع

 اريوع ىوز ناو ةينازيام | ام هلنأن دوم 0 |

 هئلاقلا ىفتل اهو زيب ذاك | نمل هنا و ىطد ىل_ءاكن رش ىأرام هتئادهشأ ةسناشلا ف تلاهو نييذاكلا نأ |[

 عجر موب ت اذا اعنا ناكل ارتحل رسال اا (اهس :اثو) اريل ١

 نأ هناو كاس عون وب نييذاكلا نا هناو هذه ىلا ا
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 ءاضعالاهذها ول_.غاف لافت هناكدحاو نه لكل اناف ٠ 0 هنآ لثم اعمر هرم دي ريصمف :دداو”لج
 | أ :لاسهستي انوا ري_تاهرخ وأ اهءادّباناف فذقلا ةيآام أو سهالا ظفل هنعضت دق لكلا اف

 ءازح نوعومعك ثالث ؛ا١لهب اله نأزومالل راق هنءانثتسالا صتخق فان: سالاواولا ناكوةدحاو

 درااو دلما م-هلاوءجحاه ىأ مهوقسفو م مداه ءاودرو مهوداحاف تا:ههلا فذق نمو ىل ق هناك طرمشلا

 ” لدا نب دواثربغ نو. مث مسهار ةغي هللا نأق اودصأو فذقلاع نءاوبان نيذلاالا قفلاو

 "للعلا نا ىلع ل ديا ديأ ةداجش مولاوا.ةنالوهلوق بمقعنوةسافلام ه»ْلءاَواو ةوقتا(اناند) نيةسفمالو

 فمولا ناكاذاامسال ةملعلابرعدم فصولا ىلع مكمللا بدت رثنالاقساف هنوك: داهشلا لإ :لوبق مدعف
 ةلوك الا تسيل ةداهشلاذإ رتلعلان!تيئاذاة داهشلا لوبقءنوكبال نأ بساسا اةسأف هنوكو امسسان
 نا (اهعبارد) ةرلعلا ل اوزل مكمل لوزي نأ بحوف للعلا تااز دف قتفاالاوز ىلعءأن تالا ل دو اما

 ْش هلوقىلا هلودرو هتان ورام نيذدلاءازسامعا ىلاعت هللا لاق نآرشلافدوح وه ءانثتسالا اذه للم

 ش ءالؤها "لدا وثلا ناو هن الا لوأ نم م د:امىلا عجار» انتالا اذهنا فالح الواو نئذلاالا

 ْ هيلعي بو نا معتلاراصوا ومهنف ءاماو دجت لذ هلوق ىلا ىراكس نأ آوةالصاااوب رةنالدل وةءاذكو ام.
 | يفاشلا تهذمتابث !فدسعو اهركذ هسولااذ- هو ءوضولا هسملع بجو نأ عورمشم هناالاستغالا

 (اهدحأ) هوجو ةريخالا| لبان صتخش ءانئتسالا د ا تي
1 0 

 0 مومعل ىضَةملانا (اهينانثو) بابللا درطروصلا عم ..-ىف اذكق ةريخالا "هلل ان صتخ ءانثتسالا نمءانئتسالا
 :ردطردقاا اذهم نالةدحاو هلم هةيلعت هصوست ىف نك“ بعود ربل كةملا للا

 لوبا لكىلا عجرولءانثتسالا نا ( اهثلاثأو) طق دح اولا لولب اب هقباعت بجوفا وغلا نوكي نأ ن عءانئتسالا
 ةينجخالا "لهب ان« انثتسسالا صةخع نأ بج وذ عامج الا, لطاباذهو دلال ن ابان اذا هنا بحول ةمّدةاملا
 ٍ عجرول“ انة تسال بقع»انئتسالاف ىنز تايثالا نسو تايثثا ىننلا نم ءانئدسال انا لوالا نع (باوحلاو)

 0 يعوضنا اسي رع . الاىفتثا امهد> نم ىننامر دة ىئئتسملاىلاو لالا ءانئمسالا ىلا

 ظ ٍ رخالا "له صخب هناءانثةسالا نمءاناتسالا ىفانلتسدسلا!اذهلف ةدئافلا يدع فاشلا» ءائئدسالا||

 نع :ريدةلا ىف ارخاتم لالا ضعب نكي لذ بدنرغلا ىضتقي ال فطعلاو اونا انببانا ىناشلا نع (باوملاو)
 0 ذرت هنا ثااثلا نع (با وحلا و) لكلاب قلعت بج وف ىقايلاب هقاعتن نمل[ ضبل ايهقملجت نكي ضععنل |

 "ثلا ىف هللا هجر ةفمز ىلأ باعصأ تح او ىفاسلا قس ىف هي لمعلا رتب « م ضعبلا قف هنلمسعلا
 هنآصافذق نست نبل الهةصقىف امنع هللا ىضر سامعنب !ىورام (انهدحأ )رابخالا ن هدو-و

 ٠ | لوسرربخ أف نيلملا ىف هتداهش لطتو لاله دل لسو هلع هنن ىل_ هللا لوسر لاف ءامه- نبكي رمشر

 1 مالسلا هيلعفوق نا( اهيناثو) اهلوبق ىف ةبوتلا طرم ريغ نم هب داهم لطم هيدالسا عوقو نا لسو هيلع هقا ىلع

 . [|| ىورام (اهتلاثو) هنم هيوتلادوجو هيف مرتشي لو فذق ىف دو دحمالا ضعي ىلع مه عب لو بع نوإسملا
 ]| مالسال اف دو دع ةداهشز وبتال لاف سو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نعم نع هسأ نع ببعشنبورع
 ا سمالاو د شاف سمشل!لثم تلعاذا مالسلا هملعهلوق (اهدحأ) هو> ونبض راعماذه ةيعفاشلا تااق

 1 (اهناثو)اثبعن ركن منال تبجوامل ةلوبقم نكسحن نكح لولو ةداهشلا هملع تيجو دودحلا لءاذ اف بوجولا

 ! دقي ةنوتلاب *لصاخل اهّتفءوو]ةءو هز .دنالرو هلظلا له-دق انههورهاظا امك نم مالسلا هسلعهلوق

 3 اوبأ مهو ةبعش نب ةريغالا ىلءاود هش نيذلا برض هنا باطخلا نبرع نع ىورام (اهئلاثو)اه داص هنوكن ظ

 9 مئانبذكافميداهشرجاللعفي هالأ ع نمو هنداهشت لبق هسفنبذك | ندم همها لاه مث عسفنو جالوعرتب

 [| نمدح أهناعركت امو هتداه ؛لةيالناكف ةركبوبأ ام اواممّم داهم لقي ناكو ابانوامهسفنأ عسفنو
 : | نيرمأ ىلع لديدنالءاف نوةسافلا مهكئلوأو ىلاعتءلوقامأ هلمسملاهذه فمالكسلا مات ادهن همف هن ةءاصصلا

 | نأ مساهنا (ىلانثلا) ةريمكلا بح امص ىل_ءالا عقبال قسفلا مسا نالرئاكملاهلجج نم فدعتلا نا( ل ال!

 قدسي



 ألا هوقدلح ملكني ناجي ردنا سا زب دوال داو ولم أرا لاق ىذلا لجرلا ىف كل ذو ىو رونانعالاادلثلا ا

 ناوداخلا ناك ةجوزلا فذاه 3-نا ىلءرابخالا هذه تادف اظمغ ىلع تكس كس ناو هوهتاذق لثق ناو
 نكلو د اوه >اولاف هتحوز حورلا فدئاذا هللا هجر "ىفاشلا لاف( ةثلا لل :لكسملا) ناعالاب هضسف هنا |

 ناعللا نعحبوزلا لكنا ذاف دوهشلابهنمصاخنلاو د- .ل-| ةسنجالا ف ذنب بح اولا نأ مناعألاهنم صضاخلا ||

 ش | جوفزلا لكن اذا هلا همر ةفينحوبأ لاق انزلا 3 اه ملي ناعللا نءتاكدنو نعءالاذاق فدقل دسحلا همزلد ||

 (اهدحأ)“ وجو - يناثلا ةح نع التى تح تسح تاكن اذاذأ رما اذكو نعالب تس سح ناغللا ن نعأ

 ءادتهش ةهدرأبا وال متاسوزلاريغ ىنعي تانضغلا نومربنيذلاوةر وساالوأ ىف لاق ىلاعتهتتاثا

 ءادهش مها نكي لون مهحاوزان ومر نيدلاو لاف حج اوزالا مكح هملع فطعمت ةدلس نينا مهودلجاف

 بحومءاذكفدللاوادوهثلانامتالا تامنجالا فذق ىضتقم نااكفةنآ الا مهد ةداهشف موسقتأالا
 تاداهش عيرأدهشتنأ ب اذهل ااهنعأر ديو ىلاعت هلوق (اهناثو) دل اوأ ناعللاءنامنال !تاحوزلا فد 8 :

 بدعوق ناذعلا عا ون أ عمج اهلع بدم مل هنال م ومعاانادمةيال باذعلا ىلع نالخادلا م اللاو فلالاو هن ا

 انج اًذعفهشنل وةروسلال ارك ذىلاهثهنالد_طاود قءاسل ا دوهعملاو قداسلا دو عملا ىلا امهفرمد

 تثدلاوهناذعلا اهتءأر ديو هلوق ىف باذعلا نمدارملا تا تدثاذاو ت11 هنمداراو نموا نم فا 1 ا 'ٍ

 لالا نااشن دقانلق سيحل اوه ٍباذعلا نمدارملا لهق ناف دخلا تعفدناعلل ابنا تدل نعالت لولا هنا |

 31-١لعءانلج وافاد أو دل عع تاذعلا روسااهذهقتاروك ذم ابرقأدروك ذملاد ونعبلا الا

 لاق (اهتلاثد) موا_همريغ سحلارا دةمنال هله الاريصت سدا ىلع ءاناولامأ"هلهتدن الاريضتالا
 تاك اوفو دخل اه داصلح .رثات أك نال اوةتامناد 4 رملا قحف سلا نالطب ىلع دياممو هللا هجر ىنفاشلا

 نا(اهديارو)س امقا الو عاجتالاالو هلزؤسر ةسالو هللا باك ىف ىسحح سدلو سده اوىلاب اه ىنواخف ايذ
 نومر نيذلاو ىلاعت هل ودل 1-31 هملع بج وفهسفنةداهشو أ هريغةداهشن ج رخل ا تانرل واهفدق حا "وللا

 | لئاعال هنال ةأرملاقح ىف تبث لحرلا قسيف كلذ تبثاذاو مهو دلج افءادهش ةعيرأباو أيل متانضحملا
 ىنأ ة2باسبلا ف صتوهو هللا ب ضغ نم كاع نوهأ مجرلاف ةلودش مالنا هءلعهاوق (اهسماخو) قرفلاب

 الوانزلا ىلع ةذب سيل رغلا اذ.اهو ناسعال ا تكرئاهما ىوس تلعف اما منالف ذأ راق حى امأ ها هجر ةفسن
 م>رلا بح ملاذاو ثيدحخلا ملم اك سعا مدلحبال مالسلا هلع هلوقااهجسرزو مال نأ بح وف هياهتمارارعا

 رض لفوارقالاف خب رص سل لوكذلاف اضيأو ق رفلاب لئاقال هنال نصحملا ريغف دلمملا بع ل ةنصحم تناكاذ ذا

 ناعالات حو ةنازااهالافاذاروههلا لاق (ةعبارلا هلّدسملا) هريغاو انزال لمدتحلا اظفالاكم يتلا تابثا

 هلوقموعناروهجلا ةح اهنمادلووأ اهلالوس نم وأ1قفرت كتكر لزق نأالاو ءاليال هنا هجر كلام لاقتو |

 فذققىاذكف لك انيبةسنحالا فذق ىف ثوافنال هنالو لكلا لواانتي تا: لا نومرءنيذلاو |

 نةيقرلا نين ناعللا يرض كامل ساينس مس نسم اذني ”يفاشلا لاق ع نءالا !(ىناشثلا فرطل از ةسوزلا-| | ١

 'ةفنضع وأ لاهو ةمذ:ًارااواملسمحوزلا ناكوأ |ةءقرام_هدح أن اك اذا !اذكو نيدو دسلاو نيسسذل او ْ

 وغاسنجا ناك اذ ادخل اهذذاهت ىلع يال نع ةحورلان وكتثأ (امهادسا) نتر ةروصى عصئاال هللا هجر | 1

 ادودحم نوك.نأب ةداهشلا لهأ ريغ غنمامه دخن وكن نأ (ىناشلا او) ةممذوأ رك ولم ةدسو زلانوكتنأ | ا

 هجيوامهئاغل مصنةداهشلا لهأ نماسيل امها عمى عال او قسانفلا ناو ءز ئارفاكوأ اعد[ فذتف ا ا

 سصدصخلل ىسعمالو لكلا لوانتي مهجاوزانومربنيذلاو ىلا.عتهلوةرهاطن اهللاهجر ”ىيفاشلا لوقا
 سفنلا نعانزلا دلو عف دو سفنلا نع راعلا عفدد وصقملانا (لوالا) نيهجونمرهاظ اضيأسايشاو |||

 ا ىعيالاو قسافلا ناعل حصد هنا ىلعانعجسأ (ىناثلاو) هنلا جات دوددملا اذكف هللادودحتاريغجاتعاكو | ٠

 لوقهخووانزلاراع عذد ىلا ةجاحلاوه عمان اوامهرب رغفف لوقلا اذكفةداهشلا لهأ ن ءانوكتمل تاو أل

 عبرأ لاق مالسسلا هيلع هنا صاعلا نيور م نيهقنادبع ورا صنل اامأ ىنوملاو سنلاهقاا هجن ةقين نأ | 1
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 ظ ا ثيدحلا ماقول و هيلع هت لم هلبال اوامر ىف هنأ سا ناب ىلسءء امص“ نب نو رمش وف :ل_هأىلا 1

 ْ ْ 0 سقي كم يورأم (اهئلاثو) مدسقناك

 ْ ١ | هتجاح ىضقدق نو كتص,ءاذهشل ع نه ةعبرأب تئجنا ىناف اهنطز ىلعالجر تدجوولر اصنالا دس وهو

 ْ | لوسراباولاقف كدي لو ترام نوعمستاما راصنالارمثغماب لو هيلعهتنا لنص هللا لوسر لاسقف بهذ و

 1 0 دم تن ىكلو قمنانبه اود لمابما فرعال اهو هق ا لوسرابدخب لانج روي لج نال: ال هلي |

 اوهو ةيمأ نب لالههل لاشي ؛ هلع نبا ءاس يساري الا اويلي لف لاه كلذالا ىلا, هللا ناف مالسلا هملغ لاف

 | ىذا, ت عمسو نعد تنأ ارالح -ر أ سها عمت دجو ىلا هللا ل اوسران لاقق مباع هلا بانني دما ةثالغلا دا

 امكهجوفتحا اركلا ىرالىنا هنقا لوسراب هتئاو لاله لانقف هيدايمام ملسو هملع هللا ىلض نتا ويسر رك ||
 ةماهااماو ةشبلاامالسو هيلع هللا له هللا لوسر لاس ةاّمحالاتلقامو قداصا ىفا ملعب هلئاو هي كلتربخأ |||

 ْ 0 و وو وو :

 ْ 0002000001 زنا السلا هلم لانننو رسال رود نسئالمو ههسودير ا كخولا هملعأ]

 تبذكت ثيعدفاهوعدا مالسلا هيلع لاستف تان الا مده مهماعأر قف ىلاعت هللا ن رات عل
ْ 

 تادابش عيرأ لاله دهشف ةنعالملاب سهو بن رئاناكذم لهف بذاك اكدحأ نا لعب هللا مالسبلا هملع لاقفال اله
 0 رهان اقعد ال الها للا قلاق باك دنع مالا مم لات نيقد اصلا نب هلا ها
 ل :مةسمالا دهشو لسو هيلعهقلا لص هقالوسر ىن دلجي لاك ابيلع هللا ىيذعيال هقلاولاسقف ةرخ الإ

 هللا تاا والاه ةسماللا فتذخاالف نيب اكل ا نم. هنا هّفاي تادإهث عيرأ تدهن نيدهشتاهللالوسر

 ةسماحللا تدهشو زق مضفاالهللاو تلاف مث ف ارتعالا,ث دو ةعاس تركمتف ةمحوملا ىه ةسماختان اف

 ||[  ت'اج نااهورظن الاه مامن لسو هس.لعهقنا ىلصهتنال اوسر قرففنيقداصلا نمناكن ا اهبلعمننا بْضْعْن ا
 ١ «ين١اف هبحاصارهن ادعس قرون يقاسلا ميد. هيث ءاجن او لالولوهن نيقا لل شج أب هصا جياد

 ا ا |كلذدعب هت أ زدتلةم ركع لاق نأثاهلو ىفناك !نامعالاال ولمالبلا هيل ءلاقفنيقاسلا مد فدوأ

 ا اءادهشلانالء انتا نكت رق ةءارقلاب قاعتيام (ىاثلا ثصلا).وبأ ولأ نم ىر ديالوراصمالا نب. رصءريمأ
 : (ردصملاهيق لماعلاوردصملا متحمس ىف هلال بصي نأ عبرأ أرق نم هجوو سفنالا عمى مهئالو أةع اج

 1 ىرقو تاداهش عبرأ مهدح أةداهش بجاون وده رب دقة ريما فوز. ادم ىهو مهدبحأ ةداهشةوه ىذلا

 | | بصنب كرقو بضغل ا لعف ىلع هللا بضغن!ٌىرقو اه د. دام عفرو نا ميم ىلع هللا بشع ناو هقفا ةلعل نا

 ا | فارطابقلعتي ه«سفرظنلاو ماكح الاب ى واعتنام ( ثااشلا ثععلا) ةبماللا دهددو ىعم ىلع زي مالا

 ل | بيعانزلاب هنأ سها لجرلا ىواذا هنارلعا (ىلوالا :هلثسملا) لئاسم همفو ناهل !بجوم ىف ( لوالا فرطلا)

 ا | نانا امهماريغ امحوم فاتك ال ةمدنج الا صر ىف أك ةنصبح# نكت 0نارب ,زعتلاو ةنصحم تناك ادا هملعإ]
 || فواهانز ىلع موقت وة ةسنوأ فو ذملارأر ةابالا فداقلا ن نءعدسملا طق بال ىتجالا فذ ىنأ صاخما ىف

 1 / ١ نودةروصلاهذهق ناعللا عربشلاوتعاامناوناهالابو أن رحال  نيذهدحأ, دل اهنعطقس ةحوزلا فذقأ

 | هقحلش هتجوزب ىفزاذاام ا ءرتسهلىلوالاو ةسنجالاان ز ىف هلع ةرعمال هنا ( لوالا) نهجول تاسنجالا

 1 | ةدوملاءذه عرشلا صخ موجالفر ذعتماكة نيبلا ىلع فيق وو هيلعريملا هنكعالف دسانلا بتلاوراعلا
 | فذقلاب اهدصتيال هنا هنأ ما عمل جرلا لاو أ نم فر اها ىف تااملانا ( ىناثلا ) ناعلااب

 ا |لاهلا منغ .اكب تسدا لالا :داهث نالااهداص هلركح دهثبىرلا شنقا امراذاف ةقمتس نعالا

 1 لوق ىلعنم# اءكوقني دحاولادهاشأ اوددعل اةدابزب تىوق تفعضالا ةأرا اةداهشكناميالا نماهموتبام

 1 ليلدلاودلإاتاسوزلاو تاسنجالا قذاودس ناكىزاراارك بأ لاه (ةمناشلا "هلك ملا) ءاهقفاانمريثك

 | نردهشي ةعبرأب نتا« امصمنبكيرشب هنأ سها فذق نيح ةممأ نب لالهل لسو هيلع هللاىلص ىلا لوق هيلع

 ٌ جاوزالا نع حن هنأ الا تاس بالا ف ذا 3ك ناكَتاجو نزلا ف ذاق تح نا اذهب يثق لرهظ ىف دخل الاكل 1

 ولو وتلا اورو تاور شا 700010- ل

 ل ول ا

 دلاا



 ا

 تعتوول هلا ماهذا -) هوجو نمريهلا اذهب لال دةسالاو إو هماعدللا ىلص هللا لوسر» صهأد نا[

 اد هىف ىورام (ا,يناثو) نكت ريغاهكا انا نالاهكتشااكااباغ تدك هلوق لطنل نانغال اك رفا |
 هك فلا عقتن لول ن كانا قال اذاتو ملسو هلع هللا ىل*هلنا لور هد ناف تاقلطت ثالثاوةلط هناريخلا | 0

 امهدب قرفي نأ نينعاللا ىف ةنسلا تضءريخلا اذه ىف دعسني لمس اقام (اهتلاثد) ناعللاس فت |
 ركحج وأ لاه (ابناثو ) اهدعيقيرفتلا لاهكسا ناعالابةعقاو ةقرفلا تااكولوا دباناعمتعالو | ا
 ةسحا ىشؤ ةًأرملا تتعالا حب ولا ن اعلي قرد! تءقوول هنالذي الا فالح هنا هجر“ ىفاشلالوقكزارلا |

 كالا دا ناغللانا (اهئلاثو ) نيسوزلا نيب ناعللابحوأ امنا ىلاعتهتتاّنالةياالا فالخ كاذو ١
 مكحالا هيدوهشملا تشيالا# ما الا ,تحصالا ةفرفلا بح ولالا بجوف ماسلا دنعالا همك

 قم نأر < ملاإف ةنيباان ملا وهن اراك انو لنا [زا ان ومكاسالاحللا (اهعبارو) مك مالا ْ

 راعشاالناعللان ١ (اهماخو) اهفنةأرملاقامصساىفإثمنحو ماشا مكحتالا ءاعدم ىذملا

 هلاذف كلذ, تف[ ىهو اها ىل-غةنشدلا تماقولو تنزاهنا هسفامرتكص نال ردت ' 1

 نمديالف هب ةقرفلا عمن الناب حو 9 ركنا ىلعةلالداريف دو ملاذاو ناعالا ادكنم رحتلا بجوال

 ىلءام_ٌئارتول امنا هتشر كاع وقامأ ما املال-قنموأ بو لا لق نماماقدرفتلا ثادحا

 هجر ”ىيفاشلا لوقامأ ةقرفلا بحو ادق نامللان ا ىلءل دفان .قرفي لب امل ل حاكتنلا ىلع ءاقملا

 ناعللريثانال هنا ىلعاذه ل دف" الادهثت نا باذعل اهنعر ديو ىلاعتهلوق (لوالا ) نالياد لئلا ا

 (فاشلا) جوزلا ناعلب عقود قف ماك الا نم ناسعللاب بعام لكث او اهسفن نع نادال اعنا 1

 اهلوقبال قاملالا ىف ةلوقب رابثءالا نو كح. نأ بجوف داولا ذب لقسم هدو حي وزلا ناعل نا | |
 حوزلا يبذكأ اذااذهلو ةأرا املا الج وزلا ىنريتعمف هنع همفان ن شو هيدا ولا قطتاهن اعل فانا ئرتالأ ١
 بحوداولا قب لقت سانامل نا تيئاذا هنع ىننمداولاف نامالا ىلءارصن قد ماداموداولا هب قالا هن |

 ماداق شارفلل دولا مال_ساأ هماع هلوةلداولا ف5 عشنا ”لولةق ردلاّن ال ةقرفلا عوقو القمم ثوكتنأ |

 رامخال اامأو هناعاد رمي هع شارفلا لوزب هلا بجو هناعل درع هنعداولا ىتاالف هيؤهلا شارفلا قدا
 اممك كو ةقرفلا عوقو نعريخأ مالسلا ه_ذع”ىبنلا نااهبنا رئاقهققاهمسرةسفث-وبأ اهب لدتساوىتلا | 0

 ةداجش ناعللا نا ىلعاهرادخاهرك دبا ةسقالاامأورخآ د ةقرفا اف رثؤا !توكين أ فاش الكلذو ظ

 ىفث ىلع هتنبانلق ةمرهلا عوقوب هنفر اه شاالناسعللاهلوق امأو انام ىلع ني وه لب كلذكرهالا .دلو أ ْ

 فسوبونأو ىف اشلاو كلام لاق ( ةيناثلاةهلثسملا)لعا هقلاو حاكنلا ةيلح ىنن نهضني دولا قثو ةلوبتمدلولا

 ةقيشح ون لافود وعدم نياورعو ىلع لوقو هوا دب! ناعم حال نادعال_د١نسملاو قاصءاوىر وثلاو'

 روم ادا هر ”يفاشلا ة هج دي دج جاك يهل تاحو دعا مير لاز دحو « ف: بدكصا | اذاد#تو

 ناكر د وع موابملع كل ل. دسال ناعللا دهب نءالملل مال لا هملعهل وق ) اهدحأ) أ

 ثالثلاب ةةلطملا ف لاه ةءاغلا هذهرلا سو هيلعهقلا ىلصدتتا لوسراه درا ةمرطلا ذهل ةباغباذك الا الا

 اولا مادو نباورعو ىلع نع ىورام (اهينانأ 09 هريغاسوز مكنت ىتسدعت نم لتالفاهتلط تاق |

 ىورام (اهئلان'و) )سو هلعدتتا ىلم هلا لو رولا اع وف ضعاضدأ ىو ردقاذهوا ديان انعالّملا عمتجال

 ةجاديان اعمال مامن قرف انعالثاذا امهم ةنسلا تضع :ىنالدعلا ةضق دعس لوس نع ىرهزلا

 قفتا(ةمااثلا هل ءسملا) مكب اطام اسكت اف هلوقو مكلذ٠ اروام مكل لح او ىلا هت هلوق هلل هجر ةغسن»- بأ |
 نانعللام هم: ىنتش.الو حوزلل هنا دش نم ضعب نع ىكحو نانعلل انجب امو شاالله |

 ناهالان ىئتذي ب سنلا نا ىلع الا دلارامخالا نال ىمعضاد_دو شارفااداولا مالسسا اه لع هلو شب تحاو ||

 تالكض عامه دح ؟ق أول هللا هجر ”ىفاشا1 لاف (ةعبارلا"هلما) دحاولا ادهاهشراعب الفترت زئاوتاك ا 0
 ّ املا 0 ذا لكلا لعل معتناعللا م اهللاهجر ةفسن-وبأ لاق دمك ميا ناعللا |



 اة

 ا وات راو لسملا تحت ةءنارصنلاو ةيدوويلا ةنعالم َنوجاوز نيبو نوني سيل ءاسنلا نم
 || ثلا ةسئجالاو ةسوزلا ف ذاه ىلع بجا اولا ناك هنالفىلوالاةروصلاىفامأ لوة:ةى_ملاامأ اههباطيف

 1 ءاهتجاوزالا عم ناهالا ناك الف هماقمناعللا يقأو حاوزالا ن نع كل ذ حسن ثان :دحملا نومرب نيذلاو هلوشب

 ةرودلافامأو ىنجااهفدقول ديلا ه_ءاع بدعال نم ىل_عناعللا بلل تاسئدالا فدا ماّقم

 :داهش ناعالا نا ناتامناؤةداهشلا له أ نمالا مديال نابجوف ةداه. ناعللا نا همف هجولاف ةئاشلا
 4 ناب تاداهش عبرأ م هدحأ :داهشت مهسفنأالا٠ادهش مول نكحي لوىلاعن هلوق ( لوالا) نيهجول

 : «رأ ّنمملعاو دهشتساف لاف وكلاب نم نيد هشاو ده تاو لافاك ةداهشامهناعل ىلاصتدقلا يعم

 ا هذا ىلع رمد لو ةداهشلا ظفلب ناسعلل ادام. ه ىحأ نيو ررلا نيب نعال نيح مالسل ا هنامع هنا (ىناشاا) مكنم

 ةداهش مها اول. ةنالو ىلاعت ةلوقل فقل ىفدودحملا نم لقتال أ ب حو :داهث ناعلل نا تنثادانيملا

 :الوأ ةداهشلا ل هأ ن ماس ام_ملا ىلع عام اللام ارفاكل او دبعلا ىف تنث دودحما ف كلذ تنثاذاو ادا

 ا نازووال هنال زيسع وه لب ةقيقملا ىفةداهش سبل ناعللا ناب للا هسدحر «”ىفاشلا باحأ قرذلاب لئاق ل

 ١ لجرلا نمففصنلا ىلع امنالتاداهش ناب أت :ةأرملا تناكمل ةداهش ناكول هنالو سفن تانسص الادهش

 | كلذكو انلق نابوتي دق ةقسافلاو قساسفلا لبق ناف امهت داجشزوجعالو قسافااو ىعالا نم مدني هنالو
 | لاش اق هتداهش لبق تعاذادبعلا ناكل ذ هللا هر ىفاشلادك أم هتداهشزوصتف تعب دقد#.ءلا
 ١ مهضعب ةلوبقم ةمذلا لهل :داهش نامت ا هجر ةفنح اهأ مزلا لاس ىف هنداهش لةنال بان اذاقسافلاو

 كلذ دف لاه مم هَتادجر ىفاشلا مالكدلك اذهو ةسمذلاو ىذا !نيبناسعللاز ود نأ بن ضع ىلع

 نعال: لو نعالناو هقرل هيلع فدا ادس فمن نعالد لنا حوزلا نا هانعمو هل توقو نعدو د! و

 ناعللا ىلغةدترملا ماكتمالا (ثااشلا فرطلا) اهقرو اهني رو اهناصححا مدعو اهن اصخاباه تس فنتخا
 للاب ووو دوا !ميركلاو :ةرفااوداولا نو داس ءرد ماكس أ ةسجسناعالاب قامت هقامفحر ىنف اكل لا

 اذسفنتناكدب ماسلا مكح ناف مانا مكح ىلا الوا_مناسعل ىلا هسفرقتفيالو هناعا دّرمم تدثناسهاكو اهبلع
 ظ ناعالابةقرفلا عوقو فنو دهتجنافلتخا (ىوالاهلئسملا) ىباننما نه لعبت ديلا عن ال هنن

 | اهتلطينأ بجو أم-ث ىضتقتهنأ سما جوزلا ةنعالم ىرأ ال ىتبإ !!ناسثع لاق (اهدحأ) لاوقاةعبرأ ىلع

 | امبتي كامل اقرفي تس ناعللا نم ام وارغب دق ةرفلا عقتالد و فسويوب ونأو ةقشحوب أ لاه ( اهم 0
 01 املاقرشب ناو ةق ةرغلا تهكر: نانعللا ماع :رفاذاهللاموجسر رق زو ثمللاو كلام لاه (اهشاانث)
 ظ هل"لحتالو هنأ ها نشارذلاز دقن ناءتلالاو:داهشلا يوزلا لك ااذاهتنا هجر "ىفاشلا لاه ا

 1 ةقرغلا نعةياكالو عب رمدد سل ناعللا نا (اهدحأ) هوو ىويلا نامع ةع نعنلت وأ تنعتلا ادا

 ||| جوزلا نوكي نأ هسفامرثك نال ةقرفا اب اهاراعثاال ىتا !لاوقال ار ئاسكسح ةقرفلا د .ةءالنأ بجوذ
 | انذاكناك اذافاعرح كلذ بحوب لان ميلع ةنم ١!تماقول هنا ىرئالأ اع رحت بجودالوهو هرةىناهداص

 / ًانعالتولا ذك ةقرفلا بجو لامن اهفانعالتول(اميانثو) ميرعتلا ىلع هب ةلالدال هلا تش ةقدام:ًارماو

 | داش ا ىفةدئافال هنامكف تايدنجالا فذقىفدوهشلا ماقم مئاق ناعللانا ( اهتلابثو ) ماسلا دنع
 ل هسفنحو را بدك اذا (اهعبار 1١ دا طاقساالا هلرث نال ناعللا اذكم دا طاقساالا كانهدوهثلا

 1 ىلا قيرفتامأو لاه دل ءردماةم عاق ناعللا نال ن .عالازا!ذكفدق رفكلد بجو لد مث اهانا هفدقىف

 3 قرف دلفناعللاد_ىباثالث اهقلط دق ناكو ىنالدعلا ةصق ىف لذ ناكف زينعالتل نيب ملسو هماع هلفا ىلص

 1 ىلع بج هنا (ا.هدحأ ) نب ىهأ ناس نمي الفام ند قرفي ياها ناوهو ةفش ىنألوقامأو امس.نه
 || اههني قرفي نأ نينعالتملأ ىف ةنسلا تضم ىنالععل ا دق ىف دعس لهس ىو رام هل _ادو اه تب قرغي نا مكاخلا
 || ىور(اهدحأ) هرجوبه لع اواو مي املا يكحيالا لصختال ةفرغلا نا(ىناشلاو)ادبانامعتجالمث |[

 ٍ ليقان' الث اهقلطف ثالث قل اظ ىهاهتكسمانا هللالوسراناملع تدذك رعوءلاهاعرفام ل امهارعوع ةدقف |

 َّت



 ل ' ا َ
 يكس سسسسسو

 مغوعدلرافكلاا ىلا نوثوعبمءاسنالاّن ال ذ نم عني مودعملالسو هلعهلنا لص لوسرال ةجوزان موك ا ١

 نمةخاسم هتحوزن وكت ثم نادنالا نوكو مهنع مه رز فس أم م يعم ن وكمال نأ بح وذ مه وقطعت نو ا ا

 اضيأوةرحافنوكتن زبي لوطولو حونةأس اكد رفاكى لا: أ رمان وكتنأزاج ف .كل.ةناف تارفثملامظعأ |
 ةيفدكن ع ةشناعل أس الو هبلق قاضا- كلذ فرعولو هعانءان سانا !فرعءالوسرلان اكد كلذ رع لوف ظ ظ

 (باوماو)تارفنملا نه ةرجافاهنوك امأتارفنملا نم سلرفكلانالوالانع(باوتسالا تلق ةعقاولا | ١
 ىلاغت لاه لاوقالا كلتداسغب هلع عمر افكلا لاوقأ نمهملق ى.ذيناك ام اريثكمالسلا هملع هنا ىناثل نع ١
 ىللقةشن اعلا نءفو رهملانا(اهين اثو) بالا اده نءاذهناكفنولوةء اعل اردص قضإ كيا ملعندقلو

 (اهئلاثو) هبّنلظلا ناس !قثالا !ناكَكل ذك ناكن مو رودقلاتامدةمنعدعبلاو نوصلاودامنا ةعقاولا كلت

 هذه عوممملف ناءذهلا نمبرض ىرتفا او دعلا مالكّن |افرعدق ومهءاشاونيقفانملا نما واكرفذاقلان ١

 نيعب رالا ىلا ةرشعلا نم ةعاجلا اهنا لل.ةذ ةصدل !امأ ىحولا لوزن ل.ةداسفلمولعم لولا كإذ ناكنئارقلا
 نب ناسحو ةعافر ني ديزو قافنلا سأر لواسننا انها دع مهواوعتجااومصودعاوةئاصعلا كلذكو

 سه ىف بذكلاب 'ونأ ىذلا ّنا عملاق مكتم هل وقام مه دعاس نمو سدح تل ةنموةت اما نس طسمو تبث ]| ظ

 هناصسهنا(اهمدارو) ارهاظ ناميالارهل مكح نمل نمناكهلادبعّت النوم ميأمكنمةعاجة شاع | ١
 | عم سل باطل اذهنا ريمعلا ومكلريخ وه لب مكلاسثهو.سحتالهلوقب اهب قاع نمو ةفوذشملا لاح حرش | ١
 (قاشلاو) مهرك ذمّدقتي لهنا (امهدحأ) نيج ول لك ثم اذه لمق نافهوذ آو هوهَذق نم عمل, نيفذاسقلا | |

 باولاو) مكلارمشهومسحتال هلوقىف علا ةغيس ماء لم فدك ناوغصو ةشناعمهزيفوذستل انا أإ
 كلذ ىذان نم لكع مما طفل نمدارملان! (ىناثلا نعو ) مكنم هلوقفمهرك ذمدقتهنا (لوقال نعا) |
 ىأ نخ لق ناف هبل دي نموركيوب أ كل ذكو كل دب ىذان سو هملع لنا ىلص هنا مولعمو َيْعاو بذكلا ا ظ ظ

 ةاضرااملط مغلاكاذ ىلعاوريص مهنا (اهدحأ )هوجولا.ءاق لباعلا ىف: رض هنا عم مهلاريخري و ةهج ا

 مهراهظاالول هنا (اهناثو) مهيلظلاعوقو دنءنيئموملا قب رطهذهوباوثلا هباومسوةساف ىلاعت هلا
 رهدلا م ىلع موقلا بذكى  ثكسحااراهامالا دنءو ضعبل ارودص ىف ةئءاكة مهتلا قيت نزوح ناككفالل
 ةدساولك نه رمشعن است تاز ثسح نم مهلضف نأ و مه ٍُس نم هيفال مهلا ريش راصدنا (اهئلاثو)

 مذااو نءللا مولع بجواو كفالا ىلا مهمسن و نينذاقلا بذكي ىلاعت هللا دهم و ُهْشْن اعةءاربب لدم سم اهتم | ظ
 هللا اق اه-دمو اهح دقي نامعالاورفكلا قاعت لاس ا ممروريص (اهعبارو) ”لضفلاو فرمشلاةباعاذشو :

 ةسرد هذ هو اعطقارذاكن اك بق ك شد نم لكف هحرشق غلابواكف ا ةعقاولا كا :نوكىلءصنا م ىلاسعت |
 مهلاريخ ىلاعت هلل | لعجو نيفذاقلا عم باطخ مكل ارش هو مسحت ال ىلاعتهلوق لاه نم سانلا نمو ةسلاع ١
 اذهةمادان عمها ةعطةمراصف هءعرارةسالا نميهلاعن امنكرقلا نم لزنأم راص هنا (اهدحأ ودونءألا

 نء مهلارعشب .راص (!هملاثو) ةرافكلاك هله <دب ودع كذلا اذه ناكشمح نم مهلا رمخراض (اهبن اثو)كذالا |

 لعج كالا لهأ ىصوااو فاكلاب يطا ىلاسعت هنال فدعض لوما ١ اًذهنا ملعاو هد ع مهذعب بان ث مدس
 ةنوةعن وكمال هوم تكا ام سفننا مولعمو مثالا نم ب ستك ام مه« رهالكا ىلاعت هلو شبءاجيااباطقلا ٠
 ردقلثمنوكي باةءلاردق نا ئه اوان دلاىفةمذح او ةرخ الا ىف نادعلا نمدوءستك اام ءاززج مول دارملاف | ش

 رمسكلاو مضلاب ريك ىرق (ىلوالا هلث#لا) لئاسم هئفف يظع باّذع هلمهتم هربكىلوب ىذا اول رداع نول 0

 |نيحلسو هبل هللا لص امهدلف مطسمو ناس هربك ىلود ىذلا كلاشلا لاهت (ةيئاسثلا ةلئسسملا)همانعوهو | ١
 ورأت اهواناسج ترك ذابنع هللا ىذزةثث اعنا ىورو سن رق نم أس اامهعم داس واهرذع هللا لزنأ |
 هلع لاهو ةنملا تور لوسرلا حدم ىف هرعش تعم-!ذ!تلاقفءربكى و ىذلاوه سل لمقفةثلساهل ١
 لغلو ىمعلا نمد أب اذهىأو ىرخ ادن اور ىفو هرعش ىف سدقلا حوربان اسس ديؤي هللاَنا مال اوةالصلا : ١

 ناك هناه لولنم نبا ىلأ نب هنلا درع هيدارملا نا ةياورلا ف برقالاو هريصب ناهذ ىيظعلا باذعلا كلذ لغجدللا |
 + « بردي -7 هيناتا
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 ظ | لاقنمدلامتقا هرك ذامماغبالا اهسفننعباذ علا اود الاما ىلعءلدي هنال ”ييذاشلا عمرهاظلاو

 لجرلا فارسا يلعةلا دة الاو نابعالا ةمقمكىف (عبا لا فرط )ل غنم ل.ل د اوةيامناف كلذ فالع ||
 اد ودعب نمد وقير نانزلا نمراهتسوابسن نقداسلا نايف ا هقايدبش :ألوتينأب هللا, تاداهث عيرأ دهشم ظ

 :ْمهَساهحر "ىخاشلا لوق ىلع ةسمخلا ماكح الا كل” ح مرلا ناعلب قلعتيو نيد ذاكلا نمناكنا هللاةنعا |

 ًانهه دج اولا مكملا اذهالااهناعلب قاعتيالو نءالتنا اهيلعاهسفن نعانْرلاّدح طاقساتدارا اذا ءآرملا |
 هجر ىفاشلا لاه (ىناثلا) اطا دنعالا تنث :.الذةداهشلاكناسمالا نا لعاومبأ(لّتالا عرملا)عورف | 0

 ىلع هدي عضي نم مامالا ىهأيو دعاف لجرلاو دشن تح أر 1١ ماةنوةدعافة أر ااودهشد ىت- لجرلا ماهي هللا

 ناعالا (كثلاثلا) هللا ةنعلبءو نام دام كن نا فاخا ىفا هلل وةيو بضغل او ةنعللا ىلا ءاهتنالا دمع هم هش

 ناعاوةمظعملا عضاوملا ىف اهريغفو هدصسم ىف سدقملا ثدوربدملا دمعة ..دملابو نكرلاو ماسقملا نبك

 لأ مهلقان نفت ابو ادت سرابالو ريمعلادعب عيا موق نأم زلاامأو ةفمكلا ىف ءريغك كلر اا
 | ىلع دب الا ذوي انباعجا تح! (ىوالاهلكسلا) لئاسمهضودئاوفا اريئاسف ( سانا فرطاا ) ةعبرأ

 || بدك ناو ةيئاز ىهذق دصن ا ىارلا نا (لرتالا)نيهجو نمرفك فذةلاوانزلان اف حراومللا لوقنالط |]
 ْ ةقرفلا عقتنا اذه ىلع رهف ةدر نوكي كك ذو امه دحأأ ند رفكلا عوةو نم مهلوق ىلع دبالف فذاقو وذ |

 انيياع تيثاذارفكلا نا ( ىناثلا): ةّملا ثراون كلذ لعب ال ىت>ةدرلاةقرفنوكتنأو الص ناعلالو |

 (ةيناشلا ةلكسسملا) انزلا فعلا +_ث.ايمدترملاة د وةعنال مرتو أ دلحت نأ ال ل_:ةتنا بج اولاف هناعلب

 نوكي نأ انزلاناهامرا ذا بجي هنال كل ذو حاكنلا دسةيانزلا ع وقو ن الوثب نم لوةنالطب ىلع لادن“ الا
 ةرئاك ا مابوأ عاضرلا نمهستخا اهن ايّرقي نمل مدس هل سس نوكي ىتح حاكنل ا داسفب فرتعم هناك 1ذ_ههاوق

 | ةلثسسلا) كلذداسف عاسجبالابتيث دقو نال لبق نم ئرلا سفن ةقرغلا عقتنأ جول كاذكتاكولو | ٍْ

 قسفدق هناو ايذاكن اك اذا ىلاعت هللا نعلل ىكسم فذاسقلا نا ىلع ةياالا تادتلزخ_عملاتلاه ( ةثلاشلا |

 زوج الاك اكيرنلا انعاين اامهنغن بسحب للالاو هياةعوىلاءت هللا بضغنامسكتسي د ءازلاو ىنازلا كلذكو | 1
 ١ نوكحر باقعلاو باتعلا ىصسا د_ةفدل د حداذاو نين اهاولاطالا ماي ناري جا وم دنا أ

 || نا ىنءةعمج ةمالاّنال ةناطاالخ دين أ ابو ملا ذازوع الف طيش اضي  اههياوثف ناعم الو باوثلاك ا مئتاد |

 | لن الانب اهصالاهرانل ١ىفقاسفا ا دولخ ىلع لدي كل ذو هتاعاط ىلع تاممو وذ نيةاكملا نم ةئاا لح د نم ظ

 . | اهل ديال ةنملا نا ل_:لفءانلسول هناا ةولس هنعامسض م هنوكىف ال هةبفب هملعاوشغم هنو كس نأ
 1 اظلغتهقابضغب سم نان ةنعاللاتصخامنا (ةعدارلا ةهلئسملا) عونم عاج الاو باوثلاَو ةمادممالا

 1 |(.1هناسنا لعاودلملا ة آى ةمتقم تناك لذاو اهعامطاو!ممالمخي هعبنموروعبفأ | لصأ ىهاملال اهيلع

 1 ىلاعت هنال هيفءافخالام ةمعنلاو ةجرلا نم كل ذ ىف ناكوان رك ذام ىلع جاوز الا و تان_م.جلل ىبازا مكح نيد

 1 | ةيانالاو ةبوتل ىلا ليبسلا امهلو اهسفن نع باذعلا عقد ىلا البساسهاو هدا سعىل االسس ءرملل ناسعللاب ل عج

 ا |لهمأ ا مفو ماكح الا هذه نم هندن اعف همعت مظع هتجسرو مكملع هللا لضفالولو هلوةب ىلاعت نيد ادهلحالف

 [|| ميظع سعأ هنا ىلع لدي هكرتنأ الا باوج نم دب الذ'اهذ> مالكل ا ىف نا ىف ويس الو هب وتلا نم نكمو قدأو

 ْ | اًواج نيذلاّنا)ىلاعت هلوت ازوق هي كذالا ةصق(سما.1لا مكسملا )هب قوطنم نم غلبأ هنعتوكس برو هنئكيال
 : | هريكى اونىذل'ومتالا نس ستك ام مهنمك سما لكل مكل ريخوهن لو مكل ارم 0 وي سدشال مكنم ةيصع كفالاب ل

 ِ ًارسفتلاامأ هلو !ناينل قانون هنود 1)نيهنسو نما الا ءذهىف مالكلا( مظع ب اذع مهل مهنم
 : | ةيصعفالااؤاجنيذلاّناهاوقؤهو ةعقاولا كح هنا (اهلأ)* انشا ةئؤلكة ينال ده قرك د ىلاعت لانا عاف

 ' د | ليفي ىتح هيرعشتالىذلا ىمالاوهو نادببا اوه ل بقو»ارتقالاو بذكلا ن رم نوكنام غلبأ كفالاو مكسنم

 امناو ةشّناع ىلع هب كف اامدارملانا ىلع نولسملا عجنأو ههجو نع لونا ملوقهنال ياتلاوهو كفالاهاهأو
 ١ دا (اهدحأ) هوو لل فالخ ةدناعلاس نس فورد نالاكذاهنوكب بذكسلا كا لاستقا فس [ ْ

١ 

 لآ



 يو

 راثف نيةفانا نعل دات قفانا كناو هنلتةَنل هقار عا تيذكل اهو ذاعم نب دعس معْنب اودوريض>نيديسا ١
 قى موضفذ لزب لفريذملا ىلع لسو هملع هلفا ىلص هنن الوسرو اوسع نأ اوههىت-حخ ززخلاوسوالاناشلا|

 فدنع ناسا امهاننبق ىديكق لافءاكمل انا نانظي ىاونأو عمد لأقرب ريال كا ذ وي تثكمو تلا اوذكس |
 لءقام< فليقذنمىدنع ساحب لو تلاق سلج سف لسو هيلعهقنا لص قنا وسر انلع لخدذا ىبااناو :

 ةيئرب تنك ناغا كودك ندم غاب هنافةشز اءابدعبامأ لاق امش .ثىنأشق هبلاهتتاىوالا ربت ثمادقاو | ا

 بنل اهو لعمل |ابان' بأن اذاديعلا نافهملا ولو هللا ىرغختساف بن ذي تملا تنكن او ىلاسعت هللا كيريمسف |

 هقلاو لاسةذهقنالوسر نع بج أ ىال تلق م عمد ضاف هسا اتم لسو هيلعدتلا لس هت لوضر شقا 1

 :ةيدح هي راجاناو تاق لوقاام ىرداال هتلاو تااةذهننا لوسر قعىبجا نال تاقف لوقأام ىردأ 1 ٍ

 ناف هب يق دصو مكس ::ىف ةنسا ىحاذ مدعم دق م 571 تفرعدةاهتناو ىنااريثك تآرشلا نمأرقأ اننا ٌ :

 الدم مكاو لسميأال باو قوق نيترو فا منيا دري كت ةرتعا ناو فوق دصتال ةشيربا ا .؟دلذ ا ١

 تؤ م تان نونا متاحة قمل سار ذاإو فو عاصل دبا لاقل ْ ١

 ا.-و ىناشف لزن, نأ ّنظأ تنك امهتناو نكسلو ب ربي ىلاعت هللا نا لعأ هللاوانأ أو ىينارذ ة ىلع تءييطضاو ظ
 ىنلافشل لعدم نانجرأتنكو كباو ىلذب سماد «ىف هللا ماكتي نأ نم ىسفن فرقا ناك اشم لس

 وو سرا مط يس اووا ينع ايار

 قرعلا نمناحلبا لم م هسنءردختل هنا تس ىسولا لوزندنعهذخابنا حسام هذخاف هيبن ىلعىولاهتلا | أ ش

 ىلعل تما انالو تء : :ةأم هند اوفهسأرت ةدا سو تعضوو بود ىف ىس ولال 5# نم ىاشلام وءداىفأ أ

 ناجر خس ىوب أ ىسغنن ا تننظ ىتحلسو هس.لعدقلا ىلص هللا لوسر نع ىرعسأم هلل اووىاوب ًاامأو ىءاربب أ

 ٠ لاف نااسهب ماكنت لك لوا ناكف كبك وهو ه سنع ى رسانإف سانلا لاهم قرقعتب هللا تاب نأ نما ذأ
 ْ هيلا وقى اتلاقنكءاحص أ دمحال و لدم<ال للا دم تاقذدقلا كأربدقا للاوامأ ةشئاعابكرسشا ||
 ةمصع فال اب ارواج نيذلا نا ىلاسعت هللا لزناف قءارب لزنأ ىذلا هتلاال ا ادححأ دوس أ الو هملا موقاالهتلاو تلتف |

 لزج ةقو هئمهّسا ارّل هملع قف ؛ناكداذج دعب يطبسم ع وفناال هت اوزعب أ لاتقل رشعلايكنيشمإ

 نحال اهتاونبر كوب ألاقف يكل هللار ةغين أن وبحتال أ هلوة ىلا مكتم لضفاا ولوا لتًايالوىلامعتهتتا
 رينملا ىلع لبو بلع هلنا ىلص هلنا لوسر ماه ىرذع لزئاإف تلاوت ملعسم ىلع ةشفنلاا ىلا عج يع ظ
 باموماصسم العار دلاناسو ةةجو |اءطسمو ”ىلأ نب هنا د. .ءبرض لزنا لذ نآرقلا التو كلذرك ذه |

 (لوالا) عاونأ ىف مورحاوزلاو باد" الا نم ماب قمل اع اقع نيف ذاقلاو نفو ذقملا لاسركذو ةصقل اركذاملا |

 ”رل-> نمادهو (نيبمكفاادهاولاهو اربخ م مسفنأب تانموَلاو نوئمؤملاّ نانهومتععسذاالول) كاصتءلوق |

 هلوةكل عغلا ىلناكا اذا ةغللا قرشكتلذوالهانعمال واواببناستالامهمزل, ناكسىبلا باداالا || ش

 هلوقو نينموماْكَل من االول ةوقك كلذكس ا ملف مسالا ىلو اذااماف تنمآديرق تناك الولف هلوقو ىنترخأ الول

 اولغتشي وموبذكي نآف ذاقلا لوقاوعمسذا نينم 7 ىلع بج اولا ناكدارملاوهةحرو مكملعهللا لضفالولو |
 لقاله (لؤالا لاؤسلا) تال اًوسانههو ةراهطااهسفاوفرع نمد ةمهتل ىلا وعرسالو نافل! ناس اد 8

 (باوشا) رهالغا ىف ارعذملا نعو ةسغلا ىلا باطلا نعل دع ملف مم اقوارمخ مكسفن اب ٌمكمظ ءومتعمم االول ||

 نال نأ ىضنقي هيفثلارتشالا نا ىلع ةلالد ااا ظفاي عرصألا ىو تاتا ةقيرطيوتلا ف غال ا

 اذهوررضلانعزارتحالا بوجوىلا هيدهي هلةءوررمضال أش ذم ةدصعملا روكي مكي هن دّنالاريخالا نيإملاب

 رواسي حارهتلب اقمىف دجوب لوزارتسالل ىضتةملا اذهدجو اذاف ةمصعملا نعهزارتحانّر اناا لومح بجو أ

 م-مسفناهلوق ن هدارملاام (ىناثلالاؤسلا ( نءطلا ىلءمادقالامرسو نافلاناسحا تدوةوةلاق “4 ظ

 ولدةاه هلوقو مكس: اوزان لو وتدري ريش ضع عيشي يلي نأ دارمل(لالا) تاهو هقول |

 ! ىورم ناك مهنيذإ|نيئمّوملا نم موكا ءاناك أ هانعمو مكسفنا ىلعاول سف انوي مادا رام أ ا ِ
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 ظ مهتيال نم موهف ناكو ىأب ناك اعف هلاسعب ان ناكمريغو مالسسلا هملع لوسرلا ىفاحاد_ة نوكيا باطد ةذانم
 | || ناقعلا نمل لص- مرجالف لولا كال ذب ام دةيمناكمنا همل اربكلا ةفاضا نمذا رملا(ةئلاثلا هلشسملا)قافئلاب
 لع نمرزوؤ اهرزو هملع ناك ةةيس ةنس نس نم مالسلاو ةالصلا هملع هلوقل كلذ لاه نم لكل لم ام لْثْم
 ُ ؟ملا) لسمىفأل وةوهو ةثحافا ا كال: ةعاشاىف ةءغرلا : دش ةفاضالا كلت بوس لمقو ةمامقلا م ويلا ام

 نوةسيالاوناكولو بتكاام باةء ىأ مالا نم بستكاام مهنمكردا لكل ىلاهت هلوق اذا لاق( ةعدارلا
 ةرخآالا ىف متادلا باذعلا ىلا راص مهنه بتي ملن منا ىلع ةل الد همفو كال ذ ىلاعت لو قي نأز اج املاء امتع كل ذ ىلع
 : والف ةَرمرِيْءَرم دق ةطباحملاىف مالك انا (باوحل او)باوثلا قاةهساز عال بادعلا قا ةركسا عمّال

 يأ نب ةمةلعوربب زلا نبةورعو بدسملا نب دمع_سنع”ىرهزلا ىور دقف لوزناا بسام )_ءاهتئاو ةداعالل
 | هم : هللا ىلص هللا لوسر ناكت لاه ةشت اعزعاوور مهاكدوعسم نب ةةعنب هللا دبع نب هلف | دع وص اونو

 ا ةورغ ليقاه از غةوزغىفانْس عرقاف تلاف هعمام حب رخاهمساحب رخ نمي افهناسن نيد عرق | ارفس دارااذا لسو

 ىتلمك بانج اً لوزن دعب كلذو مو هباع هللا ىلص هنا لوسر عم تره ىبعسا اسهيف حرق قاطصملا ىئب
 اونا نوح تمقذ لدحر لابن ذا منالزنم لزن ةنييدملا نم برقو مسيو هملع هللا ىلص هللا ل وسر فرصن الف حدوه
 عز نم ىلدةءاذاف ىردص تلف ىل-ر ىلا تابقاو ىنأش تدضقالف رثسملا تزواح ىتح تدشمو لمحرلاب

 || ىيدوه اولمف قول رياوناكنيذلا طهرلا لبقاو هيلط ىسحو ىدقعتسقلاو تعجرف عطقن ادقر افلا

 تءجرال ريعبلا اوبهذو حدوهلا ف ىف اوناثف نسا ةثي دي راج تنكى اف فلن هبق ىف نوم مهو
 ثم لطعملا نينا ودهدناكح دقو تغف ىلط ف نود وعيب مهلعا تلقو تسلق ا د_ك اناكملا ف دحأ ل

 كفلخ ام لاقو ىفرعىناراساثىثمم:مبهذيالمل رخآالا لزنملا ىلا هام سانا | ةعشما عستتي ركسعلا ىف
 سانا جامو اولزرتني_سانذلا ىندقَمفاوريعبلا داق مث تيكر ىح ىصنو لزتفريوللا هتربس اف ساسذل نع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقو يد ىفاوضاخو سانل ا ماكتف مهملع تمهعذا كا ذكس الا | اندمف ىرك ذ ىف
 ا :ا شدا نيح هنمفرعأ تاكىذلا فطالا نم هن دهعام مالسل ا هيلع ةهرامو عجو قلو ةئيردملالسو

 تهف:ىتح ىرجامعد مد رعشأ الو ىي ريىذلا اذف مكمت فدك لود مثملسو هملعهللا ىلص هللا لؤسر لخدي
 !ترثعف انش نمانغ :رق نوح تيب لبق ىطسم مأ وانا تارق أ مئابن ما طم ما عم ىلاسالا ضعي ىف تجرفن

 كاقفريللاكغلبامو تلاةفارديد مم السر نيمستا تلقو كل ذتركاف عط سم سء) تل انت اهط ىه ىف
 ىذرم ىلءعاذض ص تددزاف كفالا لهأ لوب ىئتريخأ متالناغااتانمؤملا نمكناد_بمثاتااةفوهامو
 ىلن ذاف ىوبأق انا ىلن ذا تاقذ مكمت تفرك لاهو لسو هملعهلئا ىلص هنا لوسر ”ىلع لخ د مث كب ا تعسرف

 || ةئضوةأ ما تناك ام لل هتاوف لع ىنوه ةينبان تلاه ساسنلا ثدحتي ا ذام همأ ادا تاقو ىوبأ تمس

 | كات تيكبق ىكبا تابقاف نت الا ىتح لمقام تاع ىوكتل أ تلاق منا هءلع نرثك ال اوئاريضاهلو اهبحي لج ردنع
 ]|| ناالا ىتداوف ليقام تاع نكت ل تااق اهيكام ىمال لاذ ىباانأو ىلأ ىل-ءلخ دف ىبا تدص مثايلمللا
 ]| نيةماسا ومالسلا هيلع بلاط ىلأ نب ىلع ملسو هملع هلل | ىلص هقنا ل وسراعد و ةيشباب كسا لاه مث ىكلمقاف

 || هللا قيضي) لاف ىلعامأو اريخال | لعنالو كلحأ مه هنا لوسر ا: ةماسا ل اعفيلهأقارف فام_هراشتساوديز
 || نعاهلاسو ةريربلسو هيلعهتنا ىلص هللا ل وسراعدفكقدصتةيراخلالأس :ناوريثك اهاوسءاسنلاو كبلع
 || ّنسلا ةثيدح ةيراج اهنا نمرثك ١ طقا سه اهبلع تب أرنا قس اب كمي يذلاو هللا لوسر انت ريزب تلاه ىرهأ
 || رتشعمابل اةفرينملا ىلعاسطخ لسو هيلعهلنا ىلص ىنل ا ماقف تلاهت هاكات نج ادلا ىان: ىتح اهلهأ نيد نع مان
 3 دقاواريخال ا لهأ ىلع تلءام هللاوذ ”ىبأن ب هلا دمع عد ىله أ ىفءاذا ىغلب دق لجر نم ىنر ذعد نمنياسملا

 | لوسراب كرذعا لاق فذ اعم نب دعس ماسقن مالا ىنهأ ىلعلخ دي ناك امو اريخال ا ه.لع تابعام الجر اوركذ
 الإ ةدابعنب دعس ماقفءانلعفانت أ اف حرزملا نمانئاوخا نم ناك ن او هشنع تيريض س والا نم ناكن ا هنم هللا
 | ماقفيلتت عر دقتال هللاو تيذكذ اعمْنب دعسل ل اهتذ ةمهلا هنذخأ نكلو اهكاصالجر ناكو جرزملا دس هو
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 لجنرلا قلب ناكل ج رلا نأ كاذو مجتلام الفلا قلت (اهدسحأ) اهبيظعلا بادعلا سمقلع واه هيالث :
 اوعشممن كف هسفراطالادانالو تس قسلفرمسثاو عاشت كفالاثيدخب هثذحفءاروام هلومدف 1

 هنا ىلع لديكلذو هيمهالعالانوماكتي اوناكممنا (ايينا) متاظعلا نم كلذو ةشحافلا ةعاشايف

 هريطنر + كلا بدك اعرابشالاكهتعرابش الاف هقدص ]عيال ىذلااناق لملا ع ءالارابشالازؤالا

 عئيشلا نا انه ءانلق م ةلانالان وكمال ل وةلاو مكها وفاندل وق ىعمام لدق ناف لع هيكل س دلامهةةالؤهلوقأ 1

 نأيضنموكتسلا لع ىرالوقالا رسل كالا اذهو ناسلل امنع مرت باقاىغ هلعنوكي مولعملا ١

 وهو كلذ نورغدةباوناكمملا(اهثلاثو) ممولق ىف سلام موهاوفاءنولوة.هلوقك هبرسعباقلا فلا ٍ
 هللادنعوهو ةوةارلاكلا مفذقلا نا لسعلدب (لوالا): هتالئروما ىل_علديو عاظعلا نم طع

 كلذ ناك ار لب هنام سو !هلعاف ناب فادذعال ةصصعملا مظع نا ىلعانمه هنومسحت و هلوقب همن( ىناثلا) يظع ٠
 مادقالا ملم نأ مرح لك ىف فاكملا ىلع بجاولا (ثااثلا)اهظعامنوك ز هس ثمح نماهمظعلادكؤ م 05

 هلوق (سمانللا عونلا) رافغتمالا عم ةرينك الو راريصالا عم ةريغصال ل قور' اكل نم هنا نمايال ذا هملد ء[ ظ

 نان: اننماد_هو (ميظعن ان ياذه كناح ساد هب ماكدتن نأ انلنوكي ام اق ومدةعم ذاال ولو)

 (اهدح أ وول ه نم عانتمالا مما بحوامناو اذهب ماك نأ انا نوكيام ماق دوم عع« ذااله ىؤ باد" *
 نوك نأ بحوف هضراعدام دح ونمو نيدلاو لعل اودو متاف لعقلا اذهانيكران مموكسحل ىذاةملا نا

 جج دق ناكل ةسدعملا رو دص نعربخأ هناولذا ها ني'ءاقم موك نط نع ىوقأةسهعملا نيكرات خوك نظل

 ناىلامةهلوةانعلل بس لاا ذو لوسرلا* ادا نمذَس هناوهو (اههناثو) زءاجريغو»و حارا ىلع حوجرملا .

 نمداهيوأ ءاذياو ةثثاعءاذيال بدس هنا ( اهئلاثو ةرخ الاوان دل' ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نودْودنْيدا ١١
 مادقا هنا (اهعيارو) مارك لذو مهنعاهر و دص فرعتيانجالو هيلعمهم ادقا فرع بيس ريغ نمم-هب لض|١ ش

 هن :وكر دق فْداَشلانال دع دعا ىضتد. لقعلاو هنعءانغتسالا عمر رضا اسث وك نازوام ىلع |
 قمتي هنافايذاكهنوكري دقو ة شح اغلا عاش هلال باقملا قدسي لإ هق دص ىلع باوثلا قسال اهأد 1

 ةدئاغال اب تق تقولاعندضت هنا(اهسماخو) هنعزاريشالا لقملا حير م ىضنقيامم كلذ لثمو يظعلا ٍناقعلا |

 سانلا نس احراهظا فز !(اهسداس وز هس“ :هدال ام هكرت»ر 11 عالسا ن نسح نم مال لاو ةالمدلا هملع لاهو هم |

 قفا لوطا! ىااذ اليخاءاو قلت مالا !هملع لاهو ىلاعت هلل هللا قالا اَتلْت مهحب اة مرتسو |

 لصفا اًزاح فقدك لبق ناف همن ع وقولانءزا رتحالا ىف درت نأو هنع تكسي تأ فذقلا عمساذل هنا لقاسعلا | ١

 هنماكما | ن نعال. انفعال! اوزرتسم نأ يلع بس اولا تاكملا مدق ةدئاقلا اذلق فرظا اب مملق نيب والولزمب |

 | (باوبلا) عضوملا اذ. كناصسقملي فدك (لوتالا) نالا اؤسهيفف يظعناترب اذه كناصس وقام | ١
 ٍ ةيؤردنعمللا عسي نال بتل ىعم ف لمختااغاو مالا مانع نم بتلا هنمدارلا(لالا] ونجوم ١ ؛

 | ةحوز نووكتن أن بءىلاعتهقااهب زنتدارملا ( ىفاشلا) هنم بدعتم لكىف لمعت ا ىتحرثك م هعناصنم بيععلا
 | بقاسعبال نأ ع نع هزخم هنأ (عبارلا) نيرتفالا ةقر ذا 'ءالؤيم ماغي ىرهريث أ نءهزئم هنأ (ثلاشلا) ةرجاق هد

 هنوكينيماعاوناك م6 0 م نأ مويلع يجوأ ل(ىناشل !لاؤبسلا) ةلظلا ةفذلاءالؤه

 لوسزلاةحورنالان ام مب هنوكد لعل !نمنينكسشم اوناكم ثنا (لوالا) نهجونم باول او اعطقاذك

 | كلذ نع مهر ابا ناك بلت ايهلني.الخا وناك اممم عمهياومزج املمهنا (فاشلا)ةرجافن وكت ن أنوال
 هللامكظ»د) ىلاعتهلرق(سداسلا عونا ا) نوبذاكتل نقف! ءل1نادهشيهللاو ىلاعت هلوق هريطتو ايدك مزيلسا ]9

 ىقعملاورجاوزلا با نماذ_هو يك يلع هللاو تان , الا مك] هللا نيو نينسوم منك نا دبآ هلثملاد وعتنأ ]|

 باذعلاوا. ذلافلاكنل اول اه ناوبنلا اذه نسوي هتانبم ىتلا ظعاولاهذ سيب قا كلم ا
 الوتر توعو نيةاكمع امحأ اوءادامم هديأوادبأ لعفا اال ٠ لبةمرلا اودوعتال ىكل نرخ" الاى 0 ١

 أ نينفا يلف مظءأ هيلع مدقا نم نأ اكوا نوال مالعفذاف يسم يل كتي منو لاق نم َ
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 نك أناوفص لدي تاكول تااَعن لاسةدام ني رتامأ بون أ مال لام هنع قا ىذر ىرامنالا بونأاأنا |

 ١ اا هّللا ىلص هللا ل وسر تنام ة.ثثاع لدي تاكولو تلاق ال لاق وسهلا لوسر مرج نظن ش

 هع :ثناعواهنيان مالا الو هماير مفهال نمؤملاذا نينمؤملل ةسل ةناعم كل ذدي زنا لاهو كنمريش ناوفصو ىنهريخ

 روءالا نما ماعىرعامةدحاولا سفنلاكَنينمْؤملا لعج هنا (ىناشااو) نينمؤملا مأ ىش اهتءهللا ضر

 3 : !لثم مال_ىلا هيلع لاه ريشي نب نام#عنل نع مهعدج ىلعك رح هناكف هو رك همه ددحأ ىلع ى رحاذاف

 لاه ةد رب لأ نير :وراكح عجوىجلاورمسلاب هضعب عسواذا دسم لثك موج ارتو مسهاصاون ىف
 كفااذه وق ىنعمام (ثلااثلالاؤسلا) اضعبهضذعب ةثدنامنيلاكنيئمؤمانوئمؤملا مالسسلا
 اوةينأ ب كاذك(لوالا )نيسهجو نم(باوطا) كلذ لوقي نأ هفرءبالام ععست نا لكي لهوزنيمم

 (فاماا)«لعيال ىذلائثا| ةق.قح نءالوةراما ىلا دنتسي الىذلا فذاقلا لوق نع كل ذب رب_د< هنكل
 تارفنملا عج: نع موصعملالسو «بلع هللا ل هلوسرلا ةجوزا_منوك نال ةشناعرمأ ىفبجاو كلذ نا

 | ةلابعا اهره اطظ ناكر ف بحاولان ا ىلع دياذه ىزارل ار كسب ؛ بأ لاه اذكك لذ نوكىف عطاقل المادلاك

 ااه لام كلذاوزا وحلا و ةصصلا ىلعةلو مت م_مافرمصتو نيل ملا دوقعن وكيت 0 ريس هب ناب نأ
 | هناكلأم معزو امهةيدصت ب لد امه .دكدةزوجال هنا حوزتلابافرتع اه ةس: بة[ سها عمالجر دجو نيف

 أ اراسبدو امهرد عاب نمفمهنعقلا ىضرانباصعأ لاو اماضي أ كلذ نمو حاكنلا ىلع ةنداسمقي لنا امهدح

 | ةفلاخنارهوزوام ىلعهلس ب حوف نينمؤملان نعل نسحلان أ دقامال امهند فلات هنا نب رادو نيمشر دي

 أ لديوهو ف.-لاىلضفل اوةناملابةئاملا لعجت انا مهرد ىتئابع مهردةمام همف ىلعافس عاباذا كلذكو امبن
 | كلذو نافل نسحب نورومامانال ةبيرمهنم .رهظي ملام لو دع نيلسملا نا ىف هلنا هجسز ةفن- ىبأ لوق ىنءاضيأ
 8 او نم ئذبال نطل ّناىلاعت لاق موا دوما اهي ركود رفا(! هداودل لوس

 | هللا دنع كئلواقءادمئلاداوهاي ملذافءاد هش ةعبراب هماعاواجالول ١ ( ىلا.ءث هلوق ) ىلاشاا عون م1) ام ايش

 | امفشإ اعم ىلع نو دجمشيء ادم ةعب ران هوركذام ىلع اًونأ اله ىءملاورج اولا بان ن ءاذهو(نوبذاكلامه

 0 ءديكح ق ىأهقادنعكئاراما ولاهم ىلعةسب وعقل نيف ىأءاد_مشلا؛اوهان 1 ذاق هءاهومر
 | كوكي خذاك توك ذو تاك قداس ين وكذوج هناق* ءادهمثااءا وانما ذا سلا لبقنافا

 فانني ذام قا دن اكرهو ةسا شن ماوم رز نيذلا كل دندا رخلاثا(لوالا) نيهدسو نم باولو

 ًادوهشلاتانإ نا فذاقلاو بذكلان ءهرحز ب<بذاكل١ناف نيب ذاكلا م كح فهشادنع كتل راموا رمل

 | (ثلاثلاعونلا) ازاجم بذاكلا ظفل هملعىقلطا مرجالرجزلا ىف بذاكل انش هلاثنكانلفءوبز بلاغ

 ٠ نماذهو (ميظع ب اذعهرفمضف اعف مكس ةرخأ الاواس' دلل هتمحرو مكشلع هللا لضةالولو) است هلوق

 ْ | ىنعملا فو ضامو عف دناو ثيدملا ىف ضافا لات, هريغدوجولئشلا عانتمالاتههالولواضي ا رجاوزلا بان

 001 |هيوثاللاهمالا اهتلج نم ىتلا معنلا بورمضب اد | ىف مكملع لضفن!نأ تيضقىنا الواو (لوالا) ناهجو

 5 د |كفالا ثي دحنم هرف مضخم ىلع باقعلاىم تدصالءاعل ةرفغ ل اووفعلاءةرخ“ الام يلع محرتانأو

 3 |نوكيفاعمةرخأ الاوان دلا ىف ميظعباذعةف ضف امن م 1 هنتجسرو مكمل هللا ضفالولو (ناشااو

 ١ ' |ٍباذعلا هريخات نم ىلاسعت هللا م كسره لضفلا ]كا بهو لت تم لوقودو ةقذقل باو وانو دقت

 لع هيكل سلام مكهارذأب نولو قو مكتنسلاب هنوقانذا)هلوق (عبا رلا عونلا) بان ناةب وتلا ل ويتيمبكسوأ
 ٌمظفالو أ مكسا فرطظذا فاشكلا بحاص لاه جاوزلا نماضأ اذهو ( ميظع هللا دنعوهو انه هنوبسحو ش

 تالت هبر نم مدآ قنة ىلاعت هلوق هممو هغَماو هخةلتو لوقلا قلت لاقي ضعي نم مكعب هذخ ب هنوقلت عمو

 هكر , افلا نض هنوقانو هفقل عع ءاتات نم هنوةلئوءاتلا ف لاذلا ماعدام هنوةان او هنوَدلَس : لصالا ىلع ترقد

 ؛ 1 | نايفسنعو ةشناعن م .كم هنوقلثو بذكلاوهوقلالاو اولا ن ءهنوفاْاَو هنوقلتو ضعي ىلع ميش ظ

 : ا | باكترانمهفصوىلاعتهلاَنا لعاودوعسم نب هللا دبع فرغ مو ناكو هنوفثت ذا أر ١ 2 ىلأ تثتع#< |
2 31 ُ 
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 ِ ايريضمهرو دص نوي وس وتم سو 0

 نوءمشيو مهرودسنوكد :يونياسلاتاروعنو لد نيذلا نوزامالانوزامهلا م هوراثلالهأ هعمسلا 1

 هرتسالا نمؤمدبءةروعنمْؤم دمءرتسيال ماللاو ةالصلا هرلع هع مويذ سل أم سحاوفلا ن نموا 1

 مول هنروع هللارتسهندوعرتس نمو ةماسقاا موب هنراسعهقا لاق هتقفصا سم لاهتا ن هو ةءامقلا موب هللا ١

 هع لذ |ىهنأم رجث نمرجا هم اوه دب وهناسسا نم نولبسملا لس نمململا مالدااو ةالصاا هلع هنعو ةمامقلا ا
 ٍُ هّسسنم هامل ةنللا لح ديوراملا ان نء حجز نأ هرس نم لاه مالسل اوةالصلا هيلع هنعرعن تادزلا 1

 كب :رعو هملا قون ب حام ساسنلا ىلا شوي نأ ب حيو هتنا لوسرا دمع ن أو هتلاالا هلاال نأ دهمشي وهب
 (ةعبارلا :لدسملا) ريقشا نم هسفنا بام همخال ب ىت> د.علا نمؤويال مالسااو ةالصا ا هءلع لاق لاق ْ

 | هلام ةوادعلاو نعللاو دا اوه مهضعب لافو م_ملع لسة ماقام مضع لا ةفادلا باذعىفاوذات !

 | ناس ناوةوصدعقو امطسمواب اممحو "ىبأن هللا دمع سو هملع هللا ىلص هللالودو برض نِنمّْؤملاَو 0

 هللا ىلصدقا لوسراومغين ا ودصق مهنال نةفانملا هب يعن نسا لاو هرمصب فكف فيسلايةب رضدي هذ .

 الإ هسفنو.عتياوناك اموها دلا ف مهما ذعور اكو هفلسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر مغدارأ نمو يوما |ء ١
 مهدعواف كلذ نو. .<نوَعفانملا منو. نيد بسموت وأ لاه ومهمادعأ عم مهماسلوأ ”هلتاقانوق وقف و :

 اناغاو نيقفانم اورافكلا دها هاو ةدهاسمل راسو هبلع هللا لص لوسرلادي ىلء انت دلا ىف باذعل ا ىلاعت 1 :

 رح : الا باذعامافمذلاو نعللاو د اودو م4كحجفاموةعساامباذعلا اده.دارملاّن ا برقالاوم ع

 ٍ ادمعقوملا نس وهذ نولعتال منأو لهي هللاو ةوقاسأرانلاب ا ذعةِمَملا فو با ذعربقل ا ىف هنا تالف

 راصفئىْت هسلع ىنالووذ هنا سوقنا امأ تارامالاءالا اوان ال ع نو ةنماكب ااا ة بح نال عضوملا

 ىلابعت هللا نا لعيو هف ةيبحما كالت انخسا ىف غلابناو و ةيح افلا ةعايشا بح نال رجزلاىفةياهنركذملا اذن
 (ةسماطاةهلّمسملا) هماعء ازهار دقرلعد و هرهظأ ىذلاب هلعكم ءافخ أ ىذلا كذب اسمع ناو تمت ظ
 ْ ةعاشاةيععدمعولا قلعىلاعت هنال ىسف ىسفلا ةداراناو ميظع ميافعلا بنذلا ىلع معلا نا ىلع لدتا الا ش

 ثيح نم هل باول الف هفملق نمسا لف ذاه لكنا ىلع“ الا تادىابملا لاه (ةسذاسنلا:هلئذملا 77 ا ْ

 0 اوةنام ىلع ل دتهحولا اذهنخباوثلاودىذلا هدضقاقكتسا نء عن كلذو ادلا باذعلا اذه قد ا '
 ٍْ تلاه( ةعباسلااهلكسسملا) هيلع مالكا مدع :دقو ةطداحلا هلك بمىلا عجرب رتد] ساخنا ملعاو ديعولا ف ْ

 |١ نامل دامعلا لاعفال قالا وه ىلاهت نثكولذ شحال اةعاشابحأ نم مذ غلى هقلانأ تملا ١
 1 ل لعن ىذلاوه هنالوهالا ةشح افلا ةعاسش ا ىلع مالا ند سيال نأ بحب ناكفوهال !ةثحافلا عبيست .

 هللا هجر فش ولأ لاق (ةنماقلاهلّكسسملا) مّدقت دقاضيأ هيلع مالكل اواهتمأش لعفي لهريغو ةعاشالا

 ىلا.عت فوق (نماشلاعونلا)هسنمعونمم كلذو ةشح افلا ةءاش ا اهقاطنتسا نال ىطئةتالروعفاابةءاصألا

 لاه هن ”اكوفوذحم هياوجنا(اهدحأ )هوجو همفو (مي مر فورهناضاو دتجوو سأل يل
 ٍْ زوجو ةئجو عطبسعو نا 1باطللاساعبا لاسر فرك يقدس تسوس

 ل تنال هرا ناوج (ثلاشل اولا ديأ دحأ نم مكنم 3 زامهلوقىفهءاوج (فاشلاو) اماع باطن نوكي نأ

 ْ] الواو . دع نم هلوقنال فوذح هياوجنا برقالاو لم بأ لوقوهو ةرضا ا مظعتف عسب _ثنةشح افلا

 لالا اءاوج نوكسحي نأ ب جيالف لوالا نم لمهنملاك دب ن» مكتمك' زام هتوحرو مكءلع هنا لضف |
 ا اوكلهل ىفالتلا نم نكمو لهماو قب نأ هماسعناالوأ هنادار ماو رخا مالك نيمالكلا نيب عقو دقوا صو مخ
 ا مر ىلا هت هلوق (عباتلاع وثلا) هسفن ىل عجن او لص دبعاوهام عديال هنن أر هنكل
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 1 الولوركملاو ءاشسففلاب أب هناف ناطيبشلا تال عبتب نمو ناطي_كلاتاوا>اوعش الاونما 8 رد

 تاوطخ زق ( ميلععسم-هّتناوءاشسين هر نب هله ن نكلوادبأ دحأ نم مكي مك زامدتجرو كال لالا ١

 تاقةذحاولا تدرأ اذافاوط طخ ل_زلا طخ نموهو ةوطخ مج تاوطل اوان ركشوءالا مشإ



 عقرالاةلثسا) لئاسم انهو مهنم م دعت ام لثم ىلا او دوعبالنأ ةقيرطلا هذه نم مهفرعامج ضرغلا نا

 7 م قيال ف ذةلا لفن ا ىل.«و ناسجالا نم فذقل اء لرتنا ىلع نيت مؤ منكن اهلوتب ةهلزكمملا تل دة سا

 31 كفالابا واجن يذلا نا هلوقب ضراعم اذه (باوحلاو)ط رشا مدع د:ءمدع طرمشلا ىلع قلعملا نال ناعالا
 3 ثاذاونامالا نعجورالابح وبال فذقلا نا ىل_عذال ذلدف نون ونمّؤملاا يأ مكتم ىأم د0
 سلا هذه تادالزتعما تلا( اثلا هلثسملا )راج :زئالاو ظاعتالا ىف يبهتلا ىلع الاهذه انلمس ضراعتلا
 هدحولا اذه نك عسطبال نم مونف ناك او لمقحسملا ف كلذ لثم ةبناجت هظعو ند عمج نم دارأ | ىلاعل هنا ىلع

 ل اودوعتال ىل هانعم او دوعتثأ هللا مكلنعي 4 اوقنالاوصعناو ةعاطلا مهلكن هدب رب ىلا هت هنا ىلع لدن
 الفعاو ىلاعتهتاىمسي نأز وع له(ةئلاثلا هلمسملا)ارار ءمدقن دقهنع(باوطاو) ةدارالاةلالدكلذو

 | ىلاعتهل رقامأنآ ارقلا لع ندحرلا هل وةاالعم يس نأزوح الاكزو ال هنارهظالا اود ,وعت نأ هللا مكلفه وش

 ْ ١ 558 هنّ سع نأ جدن ام ءرملا فرعي هنأم تاب اب الا نمدارملاق يك ميلع هللاوتان الامكل هللا نم و

 3 لوبق بجمال لاع نوكبال نم نال كلذ لجال عاطب نب جو هند, نأ بجعا رئوي ابكحاملع هنو كسب
 000 ملعال دف هعاطااذا فاكملانالو ىف عشر الام ىعأي دق هنال هقملكست

 دقو عملا بذعي دقف فئاكسملا هعاطا ذاق ىتبةالاع : ءيهاب دةفامكح ن ركبأل هنكلاملاعتاكنم كنب
 1 از لمهالو ىنبذبامجالا سغايالهناف امكحا هلع ناك اذاامأو ةدئاف ةعاطال قال ذئمسو ىماعلا بدثب
 للا )ل مالا) تالا وساع 1 ذااءامه صو نيثفسلا نيتاه ركذ اذ ولف نيقصتسملا

 الخد يلعلا نوكيف هنعامنغ هوك ىلا عو عقلا يتب املاعناكول كلذ نوكياسماو جد 0

 ةمكسملاف ةعامجلا وةنسلا لهأل وق ىلءامأو ةلزتعملا لوق ىلع اذه هتعا نغم ميك ارك ذ تاك
 'ىاثلا لاؤسلا) دبك أتلا لعد ذ لم (ٍباوملالاض#ارار و يك !ميلعلا تاما نا و
 5 اااه ريكمملاو اهكحاملاعهنوكدّر تن كات هللا نام لو.ق يح ام اهنا ىلع هن لال ملزما تلاع

 (با اولا و)هدسسع ووهدعو ىلءداةعالاز ااا مئامةلل الاخ اكول هنا ىل_ة ةيالا لد مايل لعمال

 ىلعدامغاال لهاا نام تامولعملا لكباماعهنوكل هلوق عدا مءالازوعامناو ميلعلاوهان دنع يكمل
 هل ذانا ىلعل دياذ هو مكساج -الىأ مكهتنانيم هلوق ةزتعملا تلاه" (ثلاسثل 1 لاؤسلا) .ةّتبلاهلوق
 لوصحض رغلا ليم ماوذ سفن ضرغلا سيل هنال ءرهاط ىل_عدل بزوال مككءاوق نالو ضا رغالابةالعم
 وهراصسدي ادارملا (باواطاو) لكلا نمناعالا ديرب ىلاعت هنا ىلعا ذهل دف ممناعاو مهتعاطو مهعافتنا

 2 2 ىلا عتهلوق (عباسسااعونلا) اضرغ كل ذناك-ل هريغلءفولام مع

 |. ا كا سدازعا (نولعتال من :اولهدهتناو ةرخآ الاوان د دا ىف ميلا بادحمم عااوذما نءيذلا ىف

 ثننأنوبح نيذاا نا هلوقب هعمشا نيدأا بدا نم هبا رك ..امومهئم ععمنءىلعامو كفالا لها
 556-2 منموهلعف نم هبخلزا شاكمذلا اذه راش دقف كلذ يح نم ناملعبل ةشح افلا

 1 ثحافلا ةعاشا ة نمو رس امب ناقعأ !نو ةدس لإ كت ءورهظ || هقدب وقعلامهيلعاك كفالا

 | م رضءاعلوقلاو حراوملا ف كبوجوك ني:مؤملل بلقلا ةءالسبوجو ىلعل ديك ذو نينو اىف

 عملا ىف تاك اذا عاش مهسراقعل ااذهىف لاةيراشتنالا ةعاشالا عم (ىلوالا هلكسملا) لتاسمانه»و

 "||| نيذلانا هلوقرهاظناكثال (ةناشلا هلكسملا) ةماعلا قرهظاذا ثيدحلا عاشوالدفنمن تسصمر لو
 ةكئاغفذقف كرش" الاهذ_هناك شالو ةغصلاهذ هب ناكنم لكلوانتيهناؤ مومعلا دفي نويت

 4 أناالا

 ا ا زوال هنا لعل دامو مومعلا فاسهر ماط ىلعا هوارحا بجو بسلا صوص ال ظفالا مومع ةربعلا

 0 هلوقةدشت يداهم

 نب هلل ادع ىبع له ندد مونم ةشناع ةنذقب هو هدخ
 | ىعماولاو ةشجافلا ةعاشاف ىسىذلاوههنال ”ىلأ

 | ناوفصو ةدئاعىف ىأاونمآنيذلا ىفانزلا ىأ ةشحافلا عمستت نأ هقادبعدار ماو نو. نيذلا ناد . هلا

 ا
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 هسا نيب. بسسس هع
 عسل جل ب صح سس مسخ ا ل ل يطمح نس. سس عل خل 2 سل يس نس

 ال هيلعالب ايلا ليما رسب راع نر ؛ وب ربكسف مهجر نأ هيف لاه"

 أركب ونأ بهذف ناك اع تزواسجت دقو نلرفغي نأ بح[ ىلا بران ىلب لاق م كل هللا ارغب نأ نسال أ هل

 0| دا تاعفام مكتاعنامناو نيعلاو سأرلا ىل_ءهقنا لزنأ ام تابق لاقو ام أو ملمس ىلالسرأ وهني 1

 هلسملا) لئاسمانههوم .و.لا كلل 3 لبق هلناكأم ىلثمهل لهو مكب ابحرخ مكن عافعذا اما مكملع هللا طضاأ]
 ىنعملاو ةيلالا نم لعتفا فاح اذا ىلتثان نم هنادو مشماوهو (لوالا) نيه لف أب الو هلوق ىف اورتذ( كال ١
 نم عنملا ىذةقي لب وأنلا اذه ىلع : هن الارهاظنا (امهدح أ ) نيهبول ف.عضا ذه ل موب لاق فا

 باعحالاناكم ىلا ماه ادق لوألا اذهفءاطعالا كرت ىلع فاما ن ءعذملا اودار أ مهو-اطعإلا ىلإ فال 1 ٠

 ناكمد_- وبامناو تلعفا ناكم تلعتذا مالك! ىف دجوه الق هنا (اهيب انوا هي ارومأم هنع ىيبهنلا لجو

 تيل تلم امو تمزتلا ثم 'لا نم لاقدالاكتاعتف ا لاةيالف تلعفاةءلالا نم تما ا انهو تلعألا

 ْش ىرمأ ىف ل 1 لوامصصنامالذ تول اامكلوقن هودو ىببن هنال مزجلاءاسلا تيهذ ىلت ناتيفا :

 /ناكمتلعتفا اريثكدجو ووهبلا| او:س<2 نأ فاورصق: الد ارملاف دحا ول:اءالولانالوت رمصق ام ىأ |
 «« ا !

 سصلاوه لبو ألا اذهف تيضتراو تدذرو تءنطصاو تعْمدصو تست تاو تبسك لوقت 4

 نيعلا ىف ف ذحت النا لوالالاوسلا. نءحاجْزلا باج ةدسعىف ان ءامضدأ لب هأتلااذهىوربو لالا نود ْ

 سشا اوما لافو اوريتال نا عب اوريتنأ مكناعيال ةضرع هلا اواعيتالو ىلاهتهقنا لاق ار ارم , 1

 ىلاصو أو كلا ىءاراوعطقولو »* !دءاق حربأ هللا نيه تاققف .. يا

 نييلاب ةظفال | اورمسف سم لأ ل, .ةاوناكّيسذلا نب رمسفملا عمم نا ىناسثا !لاؤدسلا نعاوب اأو حربأ الك 1

 (ةيناشلاةلئسملا) لأتيالو نسملاةءارقءدضعيو لكلا فيك ةغللا ىف بت مستمد ساق لكل وأ
 || ناك نع هللا ىضر هنا لعل دتذي الاهذ_هور بأ ل ذذلا ولوا هلوقنمدارحلانا لسع نورمسفملا عجب أ!

 ْ نيدلاىفاماوان دلا ىف اماّدن الاهذهىفروك دملا لضفاانال لسو هيلعهللا فص لوسرلا دعي سانا لضفا |

 لال دك ن اكو هنال وزيئاج ريغان دأ ا. ىلإ عت هلفا نم حدملاو ف حدملا صرتعم ىف هرك د ىلات هلال طاب لوالاو :

 تاجردل ىف هلا و اسم هريغناكولف نيدلا ف لضفلا هممدارملان وكي نأ نيعتذ ارت ركت ةعسلاوهلوناكلا|
 : د.ةمريغاقلطم لضفلاهلىلاغثدتنا تيثاالفالضافن وكما ال ىواستلان الن شغلا نضام وهن كيل نيدلا ف

 : قبب سو هيلع هللا ىل_هلوسرلا »>> ىف هن لمعل !'لرتوالعالشنأ نوكينأ نسون نا 9 ْ

 أ علاط نملك اناقركي ىبانذي الا هذه ص اصتخا ىلءني رمسفملا عاجما عنب لدق ناف ريغلا قس هبالومعم ْ
 ظ زا هعنمزاجواف ا اول اذ ىلا غلابر كي ىبانةي الاهذ- هصاصت+ ان العث ب داحال اوريسفتلا ت بتات ظ

 ||| ليضفالا نا ىلعةمالا تعجسأو سانلا لضف أ اهتفدار 11 نا ىل_ءةلادتب الا ذنهفانشي أ وزتاوتم لك ملم
 ! نيهجولاملع هةمدارلا شل هنااةلقااوركي ىالانا الا تننعت املعداز زملاسيل هاشم ذاق ”لعو أركي وام : ١

 آ اسمن مرا ىف ىل_عثيدح نوكفر حسب ىأ ةثبايو ادق انهده اهو هن : الا ده ل, ةامنا (لوالا) ١ ظ

 : تدئفتقولا كلذ فات دلا ىف ةعسلا كلوا نم نكي املءثاو ةمسلا ىو! ن ر. هناي هقصو ىلاعت هلا (قاسشلا) ١

 || ولع ىلعةلادةسعع تافصد هن هي « الاوذه فركيانأ ف صو ىلا عتهتلانا لءاو اعطقر حب وأ هنمدارملانا

 هن اش ولع ىلع لد عملا طقأ هس“ يك ادادحاولاو عيا طفلي هنع ىكهناحس هنا (اهدحأ)نيذلاَق هنأش ٠

 ةغصب هالج عم هناصسدت اءاكىذلا صضشلا ناراطث افرثوكلا ل انمطعأ انا ركذلاانلزن نانا ىلاسعت ةلوقكا
 صمشل كلذا د رسقتريغ نم قالطالا ىلع لْضغلا بحاسص هناي هفصو (اهذ انثو) هناش واع نوكي فيكع لبا

 ا قالطالا ىلءالضاف ناك [ك سنع هللا ىطر هنا ىلع لدي كال ذو لاضفالا «-ءف ل دب لذغلاو ص نود

 | لقي ن :را نيكسلا بهي نص ريبلال ىبشإام ةداقا لاف الإجا ( اهثلانث 5( قالاطالا ىل_ءالضفم ناك

 /وهنءا ةثوأاسدمو الامام اضوعهتمديقتسممل امعأ ندو عش دش الام ىلمعا هنالال_طفم ىيعشال سفن

 اة. دنعدحالا زكريا تزيل قئالاهنيسو لالا ب نمودت لاهتةلاو ضيفتام )

-- 
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 ناطمشلاراثآ اوعبشاال ىعملاو ةقي رظلاو ةرهسلا كادي دارملاو مضيو هلوأ فب عمل او لالا ةحوم ةءةوطخ '

 صخ ناو ىلاعت هتلاو اونم1ن يذلا ىف ةّمح اهلا هّتءاشاوهل قلتااو كفالا ىلا ءاغصألا ىف كل اسماوكل الو

 كب اوءاشسيفلاب مان هناف ناطمشلات ا وطخ عسبتي نمو هلوؤوهو نيغلكملا لكس! ى-منوهف نيئمؤاا كاذب

 عاستا ىلءعمه دعو هنال كل ذي نموا صخ ىلاسعت هنااناقامتاو كلذ نمنوعوذمم ريفاكسملا لكنا مولعمو
 دقاو اكحارافكلا هيذارااناكولو هوعبش ملم ماك لذره اظوناطءشلاتاواطخ عمتي نمو هلوقب هئاوطخ

 ودّدثتءلرك ذل, مهدهخ نااضب أنين ءؤمل ابدأ دعولا نم كذالا لهأ ىلعامنيب امل هناصسهن اكسف هوه
 ركتتامركملاو هصق طرفأامةثحافلاو٠اثسفلاو كفالا لهأ لاك. هلاسنوكمالثل ةسسمعملا كرت
 |١" بوقعب ارفف ادب دحأ نم وكم كزام هتجرو مكلع هللا لضفالولو هلوقامأ همضترتالو هنعرفنف سوفنلا
 / اذافع رزا!ىكز لاق. هتمواضرلا غلبم هلل اةعاط ىف غلب نمىز اانا ملعاو ديدشنلاءىك زام صم نباو

 لاقيالاك اكزدجواذاألا ىز لاةءالو اكن ىمعم ىلاعت هنف' ءاضربام ىلا نيدللا ىف حالصل نم نمْؤملا غلب
 4 اوعي قولا :لم_سمىف انباصصأ حا ودة, لف هطاءاده لاقي لد اقلطم ىلاعت هللا هادهىدهأ! كرت نا

 ةكزتلاا ذكفداوسلا لمص ديو !ناكفرعمحلاو ديو_تاكة بك تلا اولاقفءاشي نم كرب هللا نكاد
 (] (ىناثلاو) فاطلالا لعف ىلع ةمك زتلا لمس( امه دمسأ) نالرو أنتانهه ةلزتنملا تاه للا ىفءاكرل لست
 | ىلع ةملق_لاةللال دل يشن تر هاظلا فالخ ىلءناهجولاانباصص أ لاهتاك زدرعلا نركب مكلس ا ىل_ءاهاج
 عرلحفطلا!لعفنا (اهدحأ) هوسوءداسف ىل_علدمذ (لوالاهجولاامأ) اضيأاءمالطب
 ناوذ.ال مج را الوقنف ه«_رناوافطل نوكيالن قلعت هب نكسه, هيلا هج ربل ناف هعجرالوأ اذا

 بجو أ نكمي وأ هدنع لعفلا عوقو عندي نأ اما عجرتلا ن مرد كلذ عم هناف بو بولا د ىلا امهتنم نوكي
 ل هعوقو ص رف نم مزلد ال نكعام لكشف رك الن أو نوكي نأ نكماناوامعادالاعنام ناك عنم اناف

 ءامذنا ىلع متو: نأ اماع وقو الل! تقر نع عوقولا تقوزاشءاف عقاوري غىرخاو اءقاو ةرا'ضرغنلف

 ا
1 

 ا
 ا

]| 

 فاطالا لعفو ةئنشا ا ىلع ةمكزتلا قلع *اسشب نم كيهللا ّنكلو لاقت ىلاعت هنا (ىناشل )دمع لفل العاف
 فاطاالا ناو ةرلاو لشفلا ىل_ءةيكزتا!قلعهنا (ثلاشلا) ةئيشملا,قلعتي ال بجاولاو بحاو
 هلال بج اوكلذناك زهنوكي مك اوهو (ىناثلاه+ولاامأو) ةجرلاو لضفااب اقاعم نوكي الف بجاو
 للا ّنكساو هلوقن |تدثف ةئيثأ اب هقرل تزود فيك لاحت لاهتدهللا ىلع يذكل اواءذكناكلا هب مكحي لول
 تابثاف مكلاوقأو فذقلا فمكلاوقأ ععسإ هنا دارملاف يلع عمسهللاو هلوقام ا بابل ىف صنءاشي نملك ب
 [أارارت> الا بحو كاذكناكاذاو اهتس اركرموأ ةشحافلا ةعاش اة ب نم مكسب واق ىفامج يلع ةعء ارجل

 نيك اسملاو ىنرقلا ىلوا اونريْنأ ةعسلاو مكسصتم ل ضفلا ولوا لئابالو ) ىلا عتالوت ةتيصءمنع
 ذ هلا رلعا ( مير روف هظاو مك هنا رذغ نأن و.الآ اومقصدلو اوذعملو هللا لسس ىف ني رجاهملاو
 ١ دبأ ملط ىلع قفيال ن أف احالا اركب انأ بد !كيدكف رك ذانمدتاكموءالك عمم نمو كفالا له ابدأ اك

 || امن ناكدقر ركب ىلأ لاخ نبا وهو مطسم ىل_.ع قال نا فلح ثمح ركب ىلأ ىفةب الا تازنتورمسف الاه

 | نلخ ديالو مكتم تساو ىن» ّمسافاوموقركب ولأ مهل لاهي الا تازئاملف هن ارق ىلعو هيلع قف ن و هر ىف
 1 ناكاخد- ىلا انسوحتالن أ محرلاو هءارقا اك دشناو مالالاو هلال دشنا طسم لاف مكتم ددأ "ىلع
 [| ناسح لوقنماب عت كاذ ناكدق لاسقف تكضد_ةفماك. ل نا مطسل لاسق» ٍبنذ ن ءرعالا لوأ يبان
 || نوي ذينيأن وردبالاوجرةاجرفالو ارذع مكل لعمل هلا نافموقاااهيأ اوقلطنا لاهو هردع لشي لع
 | اك ىلع لزنأ دق ىلاسعت ها نأب هرب ل-دو هدلع هللا ىل_مدقلا لوسزشعبف ضرالا نمنووجوت:نيأد

1 



 اج

١ © 

 ل_دحالف فما اوووةملا ىل_ء هما دقا ىلعال هلا رذغ قاع هناحس هنافاضيأو ميظعتلا لس ىلع عجل ةاككأ ا
 ْ تأ دف ثنو دئش دق ميغ هن اولء.ةّمسملا ةغمص مكل هل ارفغي هلوق مع هيلعءازلا بيرت بجو هنم طرمشأ

 |١ ىلسص لوسرالنينثا ىف اةهجولا اذه نم ناك ف قالطال | ىلعهرع لوم سمىف هلرفغ دق هن اكس هنا ىلبعي اللا
 ١ ناف هنع لنا ىضر تماما ةدج ىل_ءالما دورت انامو كينذ نم متقنام هننا“ رفغيلهاوق فاسو هسيلعدلل ؛

 || هللا لص لوسرلا هركذام ةع ىلع ال_لدو قالطال ا ىلع هلاروةغم ناك اا قالا فال ىلع تناكول هتما
 نو.تالا لاهل ىلاعتو هناصس نا (اهريشعتلاثو) 9 :ل|ىفركبانأ نان ةرمشعلا ةراشب ربخ ىف لسو هلع ا

 1 اظفلب هبط اخ ثدح ركباب ا مظعف نا رفغلا ىفةغلاممروغل اوامحرازوفغهنوكي هسفن فصو مكاهئارغسغبات ْ

 |! ملظع مهسفن مظعاذا مظعلاو نارفغلا ةغلابعهفصو ثمح هناحسس هسسفت مظعو مظعتلا ىلع لادلا عاج 5|

 ١ انا لاه امل هناصس هنايانلقاذهلو ةمظعلا هناغفن رك: نأودءال هلجال هت ءةرداصلاةجللا ا ١

 || هيلع هللا ىلص لوسرلل نيثثا ىلاثركبانأن ا ىلع ةي الا تادف ةدظع ةطعلا نوكتن أ بجورثو5نا كاد
 1ْ حدملا لبس ىلع ةعسلاو لضفلا ولو هناب هفصوا لل هناصس لا (اهرسشع عبادو ) يأ ةيقنما هذه رسب

 |١ رانلالهأنمنوك,نأزوال ذا اذه ىلا حودمملا نال ةدصعملا نع سلاش ناكمنا لاسقي نأ بج 0
 ١١ انلاخ ناكمنا تيثاذاواهف ا دلاخارانولخ دي هلوسرو هللا صعب نمو ىل عن هوا كل ذكت اكل مص اعن اكول ظ

 1 نكمالن وكت اللا ةيصعملاّن الة صعم نار ةغدارا نوكسج,نأز ومال مكل هتلارغغب هلوةذ :ىصاعملا نب

 : معا هتئاو لاق هن اصسدن“ اكذرخا حو ىل_ءاهلج سو كلذ ىلع : 2 الا لون كمال هنا تدئاذاو اهنارقت

 || لاه هناك سنا ىلا هن "ال لسا مر ءانبعلا دخلا ءالؤد مكهظعت لج الو لهنا ارفغيذأ نومحتال
 ١ ةيتالح راسل داع ستاكف هذيان مديتمعرف اورضكك شيلا ةاسعل هال ٌوهتابقنا ركبأنأا
 نم مركب ىلأ هلسضف ىف ح دقت نأ الا هذه لمق نأف ملعاهتلاودنا ال هذه ىفانرض-ام ادهفاسن دلاىف ةعافؤشل

 هود>و نم هئع (باوجلا) الق هنم ةمصعملا رودص لعل دف فاحلا ادهن عام هنالكلذو رخا هحب

 نيقفانملا ونيرفاكلا مطتال ولسو هءلعللا ىلص دم ىلاسعت هللا لاه هعوق و ىلع ل ديال ىهتلا نا( اه دح (

 ْ تدهش عجم :رهاظلارامخالا تاد لب |ممعإلبامزلبتناوةوليلا يا

 ناك هن َملقلذ فلطا كلذ هنعر دص هنا به (اهيناثو)م كلوق ىلع ةلا د ٠ الان وكتالربدَعَتلا اذه ىلء نك ْ

 : نا ملا يس نم ىلا سين هةاضوصت نست دق لضفتلا نم عانتمالاّنال كل دو كَ

 لت اءالوهلوةيهنع هش أ ىو نأز اجامل ةيصعم نكس: :لواف لاسةيال ةمّر2لا لاعذالاىلا ةعيرْدهْدْعَي ن نآ

 بالله هناصوس هناكىلوالا لرتنع ىمنوه لب عر ورجز ىهن سيل ىنهنل اذه لوقنانال فلا ولو
 1 لكسملا) مرخث ا نعاعنمال ىوالاىل اداشرا اذه ناكسف اذه عطقالنأ كمه ةعسو كلضغب قئاللارك 0

 ناك هنال عطسم هللا لبس فني رباهماو نيك اسااوىبرقلاىلوأ هلوق نم دارملان ا ىلع اوهجأ (ةئلاشا ٍآ

 ظ فذقمهشعبلاقف هنم عقو ىذلا بئذلا اوفا اوني رجالا نم ناكو نيك اسما نم ناكوركب ىنال اييرأ ش
 ا امهئء هللا ىذر سامع نبا لاهو كِل ذ نع بأن هناو و دح مالسلاوةال_لا هملع هناف ىأ نيمّتنا دبع هلءفاك ًْ

 || در , الادمان اص أ حا (ةعبارلا هلع سملا) بذذووف ناك يرعالا ىأواضر الارهظموركتللاكران ناك ا

 5 هو ف ذقلاب أنا دءز هلل لمسس ىف ني رجاسهملا نم هنوكي هفصو هناكس هنا اولاهو ةطداصملا نالطد ىلع :

 لعاوعجأ (ةسماساناةلكسملا) فذقلالضدمادئا طعس لارج اهسضتوك لإ

 ار ذب لغ أ ىلارظذ هللا لعل لاو مالسل او ةالمصل اه. اع هنا ةععلا هب اورلاب تيثو نيير ديلا نم ناك [عطسم نا ١
 اا زوال هنا (باوحلاو) بديوكتاسي تضرركلاتردس تيكن عيت 0

 نقاب ناك ف ملكتل ان اةرورضلاءلهنانال اهي وأ اهب ره أف ىداسعملا نم ٌمدشام اولعفا هضم دارا نوكي نأ ا

 لعفام ىلع عطسم دي نأزاجامل كل ذكناكول هنالو مسن* فيلكشلاا لاوز ىضنقال نا ذ ىلع انطوان موبلع ٠
 اقانما لاق 4 دمه موا لع هور دب لخأ ىلع يطا سأم ىلءهاسبجوذ بوف نمليف ٍ



 16ه غ

 1 ا اب وكم :مديرال قا هول كمت ىلع نحف لاق ىلالا رمسو ءاقتلالا ىزبت

 أ | لعالا هير هجولالا لع امركيونأو بانتعلا نمفوخلل ىلمعأ ”ىلعف ارب رطق اسوبعام ناشر نء فاس
 ءاكن مكتم لضفلا ولو لاق هنا (اهعبادو ١ كيل او ّتالاضفالا ىف هتمطع تأ اكف ىلعأر كي ىلأ ةحردذ |

 احم هزايتمالا عقباهبىتلا ةفصلاو ل فلا ىلواهنوك ةغصب نينمؤملا لكن هزيم هناصس هن اكفزيرقلل نم

 بلاءري_غىفال هذ "للص اس ةؤصأ اود هنا ىلع كاذ لدف هلمعت هل ةزيم تن اكههاللالاوريغلا ىفاهلو ه- 1

 لاىلاناسحإلا ىل-ءةعسلاو هلوةو هيتمدخوىل قا ةهاذط لب لشن !له كب (امسماخو) ظ ١

 7 يقي تسلا بنام لعأن ءامهو هنا قا ىلع عفش او ىلاسعت هلق هال مياغ«لل اعمتسم ناك هن'اكض |
 ا ها |نيتأسهب هفاصتا لجالو نونس# مه نيدااواو قناني ذلا عم هللا نا وقل هعم هللا ناك كل ذك ن :رأكن م

 1 :دةاوالو ذباداوبناكول ةعسلاب افودومناسنالا نوكاسغا (اهسداسو انهم هتلاّن نزح ال4 لاف

 ا ىذر ناكدةلو ةيذسا هده نم سانلا ريخ هنا ىلع دف ساسذلا عفا نم سانلا ريخ مالسلاوةالصلا هلع

 || تلاوة هد تافجنب نادال اج موبلا ةركبلسأ مهن اهدودج ن نموئدلكفالوذياذاوح هنع ْ

 ءاعتا ىف هدو ناكوهدي ىلءاوان | نأ دعب لو هيلع هللا ىل م هللا لوش رىلانوهظم نب نا. عو صاوو :؛

 1 رهناضبأو ةعسا ا له نم هنابفصوب نأ هلودكف رومشموحاك ان داان ل ذملاو نيدلا ىلا دامرالاو |

 |_سأ نيح املع نا ىلعاوةفنا نكسحاو .دعبوأ ىلع مالسا ىلإ ةهمالساث أك ل همنا ىفا وفاتخاس انااناأإ

 لانلا لو أركب وأ ناكف :وعدلاب لغتشاركبأنأ ناو لو هماع هللا ىل_ص دن نيدىلا سانلا ةوعدب ىلغتش: ! |
 سانا لضفأ نوكينأ بجو ةمّرملا هذه نيدلاف بنار ما لج أنا كشالو دهم نيدىلا ةوعداابال اغّشا :

 4: موج ياس وس «نملاق مالسسلا هملع هنالو ةهطسا هدأ هن هركي ونوه لسو هيلع هللا له لوسرلا دعب

 لد فهلا ىلا وعدن ن ملكرجأ لثمر كب ى لال نوكي نأ ب جوف ةم امل ا مول ىل اسهم لع نمرحأو اهرحآ لو

 رعءاشلالاهد_ثأى رغلاىوذنمماظلانا (اهعباسو) اضيأ ةهطاهذ#» ع نءةءلضفالا ىلع |

 ْ دنهملا ماسلا عقو نءءرملا ىلع هه ةضاشماتش اف ,رةلا ىو داو

 ثردصاذا امم هبلعت_ث كلذ ناك ةءاسالايريغلا كل ذوب اها ذاف هريغىلا ن_سحأ اذان ائالافاشتأو أ

 ىذلاءاذيالا نم عونلا ذرب ركبانأ ىذآ هنا عطس + قس ىف نيتعقتجئانناكنامولاو ىبندالا 0 1
 رهن عقبال نايم ىهأ هناصيس نأ غ ركبىبأب اق ىف ررضلا كلذ غل منير امزاف ءاذيالا عاون امظعأو

 بعضا اذهناك شالو تادهاجلا عا ولأ مظعا نم كلذو ناسحالا ن نه هماعناك نر ظ

 لاهاذهلو قشا سغنلا ةدها ورفاكلا عمةدها كِل ذو سغنلا عم مةدهاعا ذهن الرافكلا ”هلتاقمنمأ

 ك أذيركب ا و)ركالاد اهلا ىلا رغصالا داهللا نمانهجر مالسلاو ةالدلا هدلع ظ
 ًابلق عسوأ تنأو ئشب هنءاسا لب اقتن أ نم لضفأ تنأ هل لوي هناصس هناك ةعساا ىلو أو لضفلا ىلوأب هنقا |

 وانس: » اسالا ٠ نم هئمردصأم بدس هنع كر , عطةث نأ كاف ةعسو كاذب قءاي الفان رواش دل مهقتن أن م |

 مومعلانا دمي ماللاو فلالا نا (اهعسانو) نيدلا ولعل و لضنلا يابن ىلع لدي باطل اذه لستم |

 دق ىنعيإ اعلاوه»نالؤلاش ا وو و او لذفلا ىف ماللاو فلالاف

 اوفعباوهلوق (اه رشاعو) ةمظع ةيةئماضيأ اذهو مدعلاكما دعامو ملاعلا لكهناكراص نأ ىلا لضفلا ف غاي

 ىوقتلا ف ىوت أ ناكوفعلا ف ىوقأ ناكنم لكو ىوقتلا ةئير وفعلا نا (ابهنم ١ هوو هضواودقصلو | ا

 نامزالةمىوقتلاو وغملانا(اهنمور مك اَسناهلادنءمكمركا ناىلاعت هلوقل لضفأ ناك كلذكّن أكن ءوأ
 اوفعنلو ىلاعتهلوةلفوفعلاامأو قئالاا بن مسورلامت هلوةاف ىوقتلاامأ هسفاعتجا س سلا اذ هلذ |
 ١ ل اقد مقصاو مسيتع ف ءاق لسو هيلع ها لص دم لات هناحس هنأ ( اهرمشعىداحو) اوءقدملو 1

 1 أ لسو هلع هلا ىلصءقنا لوسرلنيلا ىناثناكركياأن ا ىلع ل ديهجولا اذه نخاو ف يلوا وةعتلوركب ىأ ٍ

 : َ هركذ هنادعبس هاف م كلهللا رففين أن وبحتالا هلوق(اهرشعقاثو) مغهلاووغعلا ىف ىت-قالخالا عسجف ١

 0 يي يي

 ا

 ا

 ب نكح



 ميظءبادعمهلو لاه هنا(ثلاثلا)ثالثلاتان الارانا ىلا هللاءادعارسش < موهو هلوةكنيةفان ل اوراغكلا 1

 |ا راسة ف دق باةءورفكلا بامعفذاقلا اذه بامعنا ىلءلدن رفكحاا با ذعنوكي مظعلا باذعلاو

 نانودف. رع مول ةرصولايناك هنا امهنء هللا ىضر سابع نب ان ءىور (عبارلا)رفكلا باقعنوكي , الت اندهملا 1

 ضاخ: نمالاه شو تليقبان امنة اذان ملانتفنأ الا ءدهري سفن نع لسن نآ رّقلا ريسفت نع لسنا

 مدعباطورمشمنوكي نأو ديال هن 7 ."الاهذه قروك ذملادمعولا ناب هنع نوءاودالا ب بايحأ ةسئاعرما لف ١

 نمسانلانهوللاوسلالازفار وفغمر اص هئعا رثثان لما ذاق اع شوأ ا فكنا ءاوسنئذااَنالدنوتلا
 ١ ةأرملا تناكف دهء لنا لوسر نيبو مهننب ناك نيج دكم كرمشم ىف تاززن دي طرأ ورخآالوق هر '

 : لوَلاو مهب تازاةردت هقتل رش ختان اولاوو كب لأ شفاؤك 0| ايفاذغ ذر عقل دل الا تنرطانلا

 ٍ ءامشا ثالث ت انمؤملا تالفاغل |تانصخملا ري نوفركذ ىلاعتهنت قا (ةتلابقلا هلّكسملا) و

 عسيجب ىف ماعن علل اب دميقتلان اب ىف ام الا تحاوديدش د .ءووهو ةرخ " ال اوانث دا ىفنينو علم من وك(اهدحأ)

 نيهجو هب ."ال امه لدو أت ىفاوزك د مرجالف كل زوال ةلزتمملا دنع ام الكو ةردقوالعدرفلارهوملا ف | ٠

 ةداهشلا كل تنوكتف مالكلاا لعاف ماكس |مهدنعو مالكلا اًذهح راو اًهذهىف اخي هناصسءلا (لوالا) (

 ال

 نيذلانا هوقو وفاتح (كوالا لك لا) ناتلاسم هدفو (نيبملا قط اوههللاّنا نولعبو قالا مهل
 نوءاودالاامأ ضو ملا هئمذا ارماو أ ةفصلا هذ-م ناكر ملك هنم دارا له تالفاغلا تانصغلان ومر ١

 ةشناع ةئذق همفلخ دمف مومعلا ىلع بجوفاه رهاط ىل_ءاهئارحا ن نء*عئامالو ةءاعةغصلا اولا

 تصر ة شن اع تلاه ةشناع ةفذق دار ان نا(اهدحأ)اهوجورك ذو همف فلاخن هساس:لان .واهرغةنذق

 ًارقوى رسشبأ لاقف هملا هّقاىحو اذا ىدنءلسو هملعهتنا ىله هللا لوسر اقدسف كل ذ دعب لب امناو رلفاهتاناو
 ١ مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حاوزا 'هلودا اراانا(اهنانو و)تانمؤملا تالفاسغلا تاندحما نو هرب يذلا

 رتاسفذافنا(لوالا) روم. الو هتحاو بو الديعولااذهف نوئذق نم ناب نصصخ َنهفرعتل نأ ١

 نوةسافلا مه كئاواو هلوق ىلا تاندحنا نو ءرينيذلاو ةروسلا لوتأ ىف ىلاعت هلوقل هيون لة:تانهع

 ةرح - الاوان دل! ىفاو ندا لاق هناك هنال دول لمقتل هنافدن ”الاهز_هىففذاقلاامأو اوبانثنب ءذلاالا 0:

 تانصحل ار تاس فذاه نا(ىلاثاا) اوقفت ةفئابخي انين وعلم هل اوقف نيقفانملا ةفصهذهفاضيأو ءانئتسالا ارذيلو

 ةفص كا دو م_علجراو مهمدياو مهتنسل ممماع ده شن مون ىلاسغت هلو ةارغكبةي< الاهدل هءقفذاقلاورثكأ

 هون لهأ نم نركيألرخا ملا .الاقنوعلموهناب لاق يسب

 ١ وه اقنع نأز وصف :اسللاط 07-5 ةينبل اندتغ وانس مكب مك ولولا 1 وهلوق» راقت زورا

 حراوألا هده د هنادس هنا( ىناثلا)اعسول حراو+اىلااهفاضا هناهس هنأالا عما ف ىلا هللا نم

 رهاظل ا ىلا برق اذهو ىضاقلا لاه لاع اب هنعربختو ناسنالا ىلع د شن نأ اهلي و هملع ىهام فالخ ىلع

 سة: نأى ةبشالو قالا مهند هللا موف ودم ول ىلاعت وق وق (اهثلانو) ةداهشا !ل عفت ادم كلذ نال

 نيدناك مهلو مكى م+2_سمءازملا ى *؟نيدااومهاعءازسدار ١١ لد :مهأ وه مهسر دّنال دارملاوه سا مهني: د

 ىذلا نا ىأ قطا هل لا قبو ديبعلا باب ملطلاىأ ييقلانيدلا كلذ هلوقك بام اوه نيدلا ىلمقو نادنت

 وهو نيدلا ةذص بصنلاب قا ٌكيقو لطأبلاوه هع دازامو و ول اهنال قسااردقلاوهءاز اراانم مهيفول

 ىاساب ىعءامنا هن اسس هنا لاق ن نم سال نةزيدملا وا اودهنتاّنانولهدو هلوقامأو هلله فص عفرلابو ءازإلا

 قد اّنالاْماقامديؤب نزيل ندعو هريغنوددب أ باهف ا هنالوأ ريغ ةدابع نود قلسأ ى مهندانعيال ا

 0م امام 0 رم بطب د
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 1 ة< (ىناثلا) ةنلا ىف ةملاعلا تاجردلا مكتياطعاو مكل ت رف دةفريثكو أ لملق نءلفاونا أ نم مشا
 [ذف ةنانالاو دن ولا لعنزنوت مكلأان ىلعل كسل ترغغ دة لاق هناكتف ةعاطلاننوفاول مهما دارملا نوكينأ |

 رو هلا بودنم نس> ئسملان عءرةطصااووفةعلا (ةسداسسلا لمس ) ةيقاعلاداراو تقولا ىف مهلاح

 رارفغلا قاءن محا هتارذغينأ نومتالأ هلوقىلا ىرتالأ ىنكا هنأ الاءذهالا هملعلديمولو كلذ محو

 ْ :ذودح ىلع دري الف هتداصو ؟ناك ايذاك ل سنتملار ذع لبي نم مالسل اوةالصلا هيلع هنعو مغسل اووهلاي
 1 ءابقلا مويدانم ىداني اضيأ +ثعووذعلا نيالا قالخا لسضغ ا مالسلاو ةالصلا ةيلع هنعو ةماسقلا موي

 نخالن مع وفعلا لهأ الا موةيالفمقيلف رحاهلنا ىلعهل ناكن ءالاا
 ٍ اهءلع هنعو هللا ىلءهرحأف لصاو اع

 ' 0 همرح نم ىل طءرو هإظ نعوفعدو هعطق نم سي قع لشفا ددبعلا نوكيالاشبأ مالد لاو

 5 اةيعاد تاه اذازوعاس اوزئاجريغربملا ن نم عانسمالا ىلعنمعلا نا ىلع ةلالد هي ال اهذهىف (ةعباسلا

 :ًأاهنم اخاه ريغ ىأرف رفيع ىلع فاح نم نأ ءاهقلا روه>بحذم (ةنماشلا ل ثلا ) هنعةفراصال
 ل ذتحاو هنرافككلذوريخ وهىذلا أب هنا مهضعب ذهب لاهو هع نعر فكي مريشوهىذلا أي نادل ىف عش
 ءورافةربخلاامأو ةرافكه لع بج وبل 520 اركب كيا رم ىلاعتثانا ذذي'الاامأربلت اودي الان لئاسقلا
 1 يي حم لاقت هثا سو هيلع هقا لص "ىنلان ِ

 1 افكف نامالا مت دقعاع كن ذخاؤي نكاو ىلا هتداوق (اهد- أ )رومأفروه4بالوقلءل دامأو هنراغفك ظ
 انيف ىلاعتهلوق (اهيناند) هرب وريلا ف ثنا.حا ىف ماعد لذو جل اذا مكناعياةرافكك لذ هلوقو

 ْش | 0 خداع دونت الوب برشا ف اننض ْلَدِ خو امم رضينا هنأ سها ىلع فا نيدح بوبأ

 ةكالب ثني ناك لب !مهبرمضي سما رةرافك اهيف ثنحلا ناكولواهتمؤلي الهرب تا هنأ وكر وم

 وه ىذا تال فابنم اريخاهريغىأرف نبي ىلع فلح نم مال_بلاو ةال_ىااهءلعهلوق (اهثلات 5(

 وامفنالركب لأ ةصق ف ةراذكلا سغأركذن 1 ىلاغت ناو ىذالوأ ءرك ذام نء(باولساامأ) هنمعنعرفكلو ١
 1 اذوريخ ىه ىذلاتأبلو هلوق ىف منان هزكذام ٠ نع(باو1لاو)تاب اليف انام ناك كس نال انا امثا

 (ه.ماثناجإلا ضق: نع قت هنال كل ذو ناكل | ىفةروك ذملا ةرافكلا ال سنذلارعةكنتدانعق ةتراسفك
 نب مءاقلا ىور (ةعساتلا هلكسما) فحل ايهيكترا ىذلا هينذرفكي كلذناربخاوةموتلاو ثنملاب

 "أ لور ىيجؤزتلاصخرمشعب لسو هيلع هلا ىلص ”ىنلا حاوزاتلضنتلاقاهنااهنع هللا ىذرةشناع نع

 1 سعأو ةريرح ىف ىروصد مالسأ | هلع لدريج ءاسو ن ارج اهم «ىاوباو ىريغنوداركب ملسوهباعهللا ىلسص
 ا ىف هعماناو جولاب هماع لزغ ؛مالسل هيلع لي ريجو دسحاو انآ ىف هعمل ستغا تنكو فجوزتي نأ ظ

 1 انم ىرذعىلاعت هلال زو ىر هنو ىرحم نيب ضبقورهشلا كل ذف ىف ىيولاو ف ىجوزتودحاو

 الب مالسلا هملع ف سولأربةعبرأب ةعبرأ هللا أ ارب مهذعب لاهو هيفىريغفواسي ل كلذ لكو تي فنذدو ْ

 ! ءاروديوثب هذ ىذاارطابدوجلا لوق نم مالسلا ه١ لءىءوءأاربواهلهأ ن م دهاند مو دهاشلا |

 قو تيرفامل هنا كورو رهدلا هو ىلعولتملا زدملا هناك ىف ماظعلا تاناالا هذي كن اع أريواهذلو قالثا

 1 - عجرأاملاقفري هلا نب | هريخف ىلع ثق اال! ىبم تااقنإ هله نذأتسم ضانبع نبا ابتتنا

 ]ذءادقرانلاو كلام نينمؤمامأايسابعنبالاتفرانلا ن ءهتلابذوعاةشئاع تلاتة لخ دف تذافىل

 ' |! ان بح [تاكتاسطلا نوسطلا و نيسطالتاسلملا لات كسسطو دج املا رقت :كتءاربلزنأو اهنمهق ١
 1 ماوموتق اقف معتلا كبي لزنأو ابطال لو هيلع هنا ىلع بحيلو هيلا راسو ةيلعءت ا ىلس هللا لوس

 5 3 در ىنأرب ىلا انا ةشداع تاهو ىتيورت بر لزنأ ىتااانا بنز تلاسقف انارخاففت بني زو ةشناعّنا ىورو امم ءأع ظ

 3 ولا معن وقنا ىبسح تلق تلاق اهيةيكر نيج تلقأم بذر زاسوا تلاقف" هلدارلا ىل_ع لاطغملا نبا ناو نمخ ١ ظ

 ثدااىفاونعاتاذمؤملا تالفاغلا تانص ل انومرنيدلاّنا )ىلا عدل او هت نينمْؤملاةلك تلق تلاقف ْ

 0 هدا ايفا وريدبار تسل لعدم موري باس تار ةرحا '.الا |

١ 

 املا
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 ةييصسسسس

 : بكتراام مظءارماد هبحاص تاكلالهل اوهورامدلا نم هقاهتشا ونذا رغد ل اوتدااودور ومدلاو ةياهامحلا

 1 ىضْدَعي هنالر ظن هبف ساءعنبان «لوقلااذ- >نالءاورم دف هلاذئنسا هنبع تقبسنم ثيدسا ىو |

 لاق ةراطبنيي املا نيذبه فو راوتلاب لقي ىذلانآرقا اة ىضتةيورئاوتاان 1 _ةنىذلا نآرقلاىف نعطلا |. 0
 اريخاتواعدق:مالكلا ف الاه هنا ىرمصبلا نسما نع ىو رام (ايناناف)لطاب هئأوتآ رقلا لك ىنالعلا ب ١

 | ىتح هللا دبع :ءارقفو سان سالا ىلعم3ةممالسل نال كل ذواو بنات ستو اهلهأ ىلء اوم ست ىتح عملو ظ ا

 ممهرهاطن ىلع مالكتلا ىربخ نا (اهئلانثو) رهالظلا فالح هلال فيعضاضيأ اذهو اون ذأت :داولهأ ىنعاولسأا ا

 تبلا لهأ سنأ اواسواون ذأتسا ذا ممنال كل ذو ن ذالاءاو نأ": بنا ىو (قوالا) .ودجو سان ءال اري سغنا ىف 0

 ألاعفة اف ادكتسال او مالعتسال اب انئتسالاريسن:(ىناثلا) مهيلعقشوا وُسحوتسال نذارغب اولخدولو ١
 ّْ .هنمو مكاو ددارب له لالا اوذشكة تواولعت ست تس ىءلاواقوثكمار هاظ رم أ اذا"ىثلا سنآنه

 سنالا ىلع لخاذاو لبق ناف تاعتساو تفرعت ىأ ادحارالف تننأتساوا دسأ ىرتلهسثأتسا مهلرق

 نذأت لاا: اق ل دأءمكملع مالسلا ل وقيناكمالسا او ةالصلا هملع هنا ىوراكمالسلا همّ نأ شر ||| *

 || كانهل_هناذئتسالاب لعت نأ برقالاوهذ_هتلالا و همالل ى_همالف لزنملا فادح أ لءيالامعر ٌ'

 نمسانئتسالا قاقتشانوكينأ (ثااثلاو)' هسيلعإفاهلاهجا وءراصلخدؤنذااذافنذأب نم
 سانئتسالا نا انإسول (عبارلاو) مالسلا يع مّدعم ادهنأ كدالو نانا غلهف رعت نأوهو سنالا 1
 بجوال اظفللا ىف مالسسلا ىلع سان سالا مدعمة بيترتلا بجوال واولا نكاد مال-بلادعي عقيامما 3

 ئ ةمكملا نت (باولاو) ناذئتسالا ميدقت احيا ىف ةمكسللاام(ىناشلا لاؤسلا) لمعلا ىف هملع هعدقتا .

 / ىذلا نأ ىلع كاذب ل دف ةنوكسمريغانو سب اولخ دثنا حانج مك.لع سيل هلوة ىف اهملع ىلاعتهنلا همن تأ ىه ||

 نادئتسا ريغباسمملع مج نم نادال داون وكسمت ومملا نإ 0 وه طرشلااذ_هىلءالال وحدلاع رييل-ال .

 ش ادهولاوحالا نم مهريغهف رجب مولا بالام لعوأةدوع نس يارا: نأ لل لأم لونا 0

 بدغلاهيشاالاو ءابضرب نوكين أو دبالفري_غلا كام ف ف ”رمدت هنالو صا ا الع هينا لاعل] بان نغأ |

 | سو هيلعمق اىلص هقا لور لعل جر نذأ: سا(با ومحلا) ناذئتسالان زكباشلكا (كلاشلا لا ردا ١

 ا نذأتسينا نسحال لاف هيلعف ذه ىلا ى وق ةضورانها لا. مال مالسلا وةالصلا هبلعلاسةفملبأ 5 لاقف د
 ١ هيلعهللا ىلص هنا لوسر لأسو لش دف لخ د الاقذاهلا قف لحرلا |يءوسف لخ دأأ مكيلع مال ل!لوقيةلىلوق |

 ||| ريثك اريش هقاينان ادقا مالبلا وةالصلا هيلع لاةفهلعتالام لعل !ىلهلاسةف با هب نأكو ءابشانعرلسو |

 مهتم لدجرلا لوي ةن رلهابملا لجأ ناكومرخآ ىلا ةعاسلالعمدنعهقناناالتو هنااا هلعيالام لعل نم ناوا ؟

 || تصفدح او فالس ىفهنأ سها غملجرلا باصا ارق ل ديثءاسم ميبحو امنابص دبس هتيريغاش لش داذا || ١

 | عيستلاوهةمركع لاهو محتل اوهاو دن است ىتسدهاسجم ع نعو لحجالاو نسحح الا ملعون ءىلاعتهللا
 ْ لاقل اه هن هلا ىذر ةريرهونأ ىور(باو ار ناذئسالاددعم (عبازلا لاؤسلا) هوكوريبكتلاو

 . نودانةْثاام اابو نو ىلترترسني ةئاملاو نوّدسنتسي ىو الا, ث الثن اذئتيسالا ملسو هلع هنا ىلص هنا لوسر

 ْ هلن دوب لذ ةأن الث مدح أ نذأتسا اذا لوةيولسو هلع هللا ىل_م قنا لوسر تدعم لاه بدن نعو نودريوأ

 ْ هلاناةفاعزن ىو مو ءاسقراصنالا سلا ن٠ساحت ىنا لاج تنكل اق ىرد_هن ا دعس ىنأ نعو عجريلف ظ

 1 تاقف يت انا كءنمام لاقف تعجرذ لن ذؤي لذا الإ ت'ذآ تا ,ناف هنآ نأرعف صأ لاقف كعزما أ

 : هنذويو ذاب الث دس أ نذأتءا ادامالاس بلاوةالصاا هيلع لاقدقو ىلث ذو لذا الث ”تنذأتساف تحدق

 ١" ٍ ديعسولا ا[ ماقذ لاه موقلار غماالا كعممود» الى أ لاةذكن.ةاعالوأ ةنيملاباذه ىلع نبتت لاف عجربلف

 ْ ىلع سانا !لوقتي نأ تيد ىكسصاو كم_خا لا ى-ومىبال لاه عن أر ابخالا صعب ىقو هده 5

 ١ ,ناتلامااو اوي هاتما فال و" ىلا عمسا لوالاهالث ن ادثتسالاةداتق ن ءو ملسو 4 لعهتلا ىلضهتا لوسر ١

 5 ءلاغتإلا نمو رولر 30 تلد نساجننمادهتالءاواو درزن ١



 ” 6 م8

 0 يا نراوشب اه نوم 0 ب0وا تاس يامال نو بطلاو نيسان تاساعاو تائدضلنوةيبدعاو نيئيشلا

 اك لءاشبأ مب ونذالا لدأ نء عقاولا ف ْدَدلا ىه تا تاملكلا ىلع عتب تاشسحلا نا معا( ميرت قزرو رك قزرو

 لكلا نومضمدا را لو ىلاععث هللا لمق نم ىه ىتا!ةءلكلا س نال كلذ نمدار انزين مذكره اعلا
 عقاولا فذتلا ىلءاهانلس ناف هلة هوجولا ءده لك يكالا هذه ىفوءاسنلا نم ىناوزلا ىلعاشيأ عقيو
 3 لوق نم تابنطلاو سكعلانو لاجرلا نم نيئد.غلا كلفالا لهأ لوق نم تاثر.لنا عملا ناككفالا لهأ
 نعللاو مدلاّنا ىندملاقن ءللاو مذلاكوه ىذلا مالكيلا ل ءاهاذا ناو سكعلابو لاجرلا نمئيسماملل كالا

 :راشاكئاؤاو تاسطااىف لولا اذكو مذااو نعل نوضرعم م- خءنوثيسهناو لاجرلا نمنيشيم خلل نا دعم
 تاثنب .دا ىعملاف ىف اوزلا ىلع ان اج ناو تاملكا|ت هدم ع نمنوثسللا لوةءامنوربمم-ماو نيساملاىلا

 لبنلا نم تانمطلاوةسمنا زالا مكتيال ىنازلا ىلا هلوق ىعم ىلع سكعلابو لاجرلا نم نيئد. .هللءاسنلا 2
 تاسطلابالزشيبلا وتاثيبجلابال | قمليال نيَعْف ادا ن معقا ولاىرلا كلذ ل ثمنا ىئعملا نا رلا نه نيداملل

 فيذعلا لجرلا جيتزتيال نا مزلي هولا اذه ىلعف ل 3ةناف هجاوزاولسو هءاع هللا ىلص لوتنرلاك دففاو

 : هبانلاو تابيلطلا نسعي نؤربم كلوا لوقو ة ازالا مكتبا ناز هلوق ىف مقام (باوخلاو) ةيئازلا

 نوئييللا هلوةبامم نؤربم نوبيطلا لاق هناكف تاماكل | ىلعهز»نهلوقدكوس كفالا باحصأ هلوقءامع

 ناننثا امهو ناو ةصو ةشْناع ىلع هتل مو عجب هنا ىف هانعكمظفا ناكم جنولا 1 ه ىلع او الج ىو

 ' و هبل هللا إد ”ىنلا قطن دف ىرلا كاذدتا (ةلوإلا) نينو برم اوشن عملا ظفلبام_متءربعد فيكف

 حاوزا لكهيدار ١١نا (ىناثلا) هيةقثاللاةمهتلا نم مهنمدساو لكىلاعت هللا ف ناوشهؤة كتاب

 ةشئاع ىلعا اومدقأ اك دج أنوف حدشي ال كل كفالا اًده نم نهأرب ىلانعت هناك مسو هيلع هللا ىلص ىلا
 اتا دانيل "اكنيبأ اذهو مالا اذه لاثمأ نع كل ذي لسو هيلع هنا بص لوسرلا هنو
 نسم تاسبطالا نكي نأ زوجيالن ذا هج اوزاف لوسرلا نمرهطاالو بمطا د- الو لاجرلا نمنءسمالا

 ارخلاذ دركي ألمع ترث الاى مي كق ذروةوسرو هللا نمةءارب عي ةرغغم مدهل نأ ىلاعت

 كلذبرامالا تدرو دقو ةنللا ىف هعم نه مالسأ اوةال_دااهيلعلوسرلاحاوزانا م

 5 عملاذا طرشلاىلا جاف امناانالىلو أل والاو هب وةلاورئاكلا بانتحا طرمشبد] ران وكي نأ لمدحو

 0 ةنالا ىلاريصتا تع هللا ىكر هشد :اعنأ ىلع ل دءاذهو طرششلا تلطا هحوالذ نكمأ اذاامأ هع" الا لج

 7 :اا لءةناف نآرقلا صذ كلذب نو درب مهماف لها مون برح سس اهنور فكي نيذلا ةضفارلا بهذم فالذم

 ١ نم هاب ىلا. «ث هلا هلعا دقرلسو هيلع دل ىل ص لودزلا ناس لأ اناق يمقلاباهل» ءارغا ةنلسا لهن ءاسمنا

 14 كالا لهأ ةسق تق عاهقلاوانههاذكذ ةنملابةرشبلا ةرشعلا اذكر عقاب هءا رغاكلذ نكي لو ةنلا لهأ

 ١ اوسناتست ىح مكتوب ريغان و اواخ دتالاونمآ يذلا ام” ان) ىلاعتدل وق« ناذئتسالا ىف(سداسلامكلا)

 ناووكلنذؤي ق-اهواخ دن الفادح اهيفاود < ل ناف نورك ذتمكلعلم كلرخ مكلذ اهاغأ ىلع اوإستو

 ةنوكسمريغان و _اواخ دت نأ حان م كملع سد ىلع نوأمهتامبهللاو مك ى زاوهاوهجرافوعحرا م كل لمق

 0 امو ف دعااو ىرلاب لص -اعلدع ىلا عت هناملعا (نوقكت امو نود دام لب هاو مكل عاما. يف

 تراس تق ثيح بتم ليدل ودجر نال هال قيل اس
 : |نال مالسلاو نا دئتسالا دعبال اهري_غتاءر 1١ ل_خ دبالث ا ىلا.عتهنتلاس بو أف ةم_تا | قدرطاسمنأك

 : أجلا اونمآكنيذلا ا" الاسقف هيءافخالام ةرمضملا نمل ذ ىفو ةم-متاا عوقو هحولا اذه ىلعال لو دلا ىف

 للدش اةةلراع ةينن اوم الا سنالان ءةرامع ساذئتسالا(لوالا لاؤسلا )تالاؤس هب الا فو
 1| سانئتسالا ىلعمالسلا دقت ىلوالا ناكنف مال! او لو دما دعب كلذ لص امناو ثي دل نيسن اتسمالو
 5 ١ | نب دمرع_-سو سامع نبا نع ىو ربام(اهدحأ )ه وون ماده نع(باو+لاو) كلذ نم سكعلا ىلع الف

 ا ةمكش نم م رمخ مياستلاو مكمآ اون ذات ىتح ”ىباةءارقىفو بناكل أ طخاف اونذأت ست ىتوهامنارج

 )ا ل هللا

 "يل
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 تافصنذالا اذه قرتميال هنافاسم دو اذبغو أر ءاوأاسصنذ“ الا تاكءاوساةلطم نذالا لودق ىْدَتقُي

 مراهما ىلع نادمتسال اريد ديه (عساتلا لاوسلا)اهوخنرايادهلا ىءالؤهر بأ لوبق كل ذكو ةداهشلا

 ىنلالاقفىخا ىلعن ذأنسا لاق لو هيلعدقنا ىلص ىلا لأسالحرنأ ًاراسي نب ءاطع نع معن (بار اوحلا)
 نذأتست مل نا لاغذ ىتخا ىلع ن ذأت ما ةفي ذح لجر لأسو ةنانر ءاهارت اب رن اسوا ا

 لاق اهيل قف: أن مو ىتخا ىلع نذأتسا ام هنء هللا ىضر ساب عنب ا ت تاأسءاطعلاهو كةوسيام تءارايملع |
 نيب قرف. لو مهليق نم نيذلا نذ أس ا اوذأتلف م امكتملافطالا غلب اذاو لوةي ىلاععت هللا نا معن |أ]

 ا اممولحا لع ناوحس الر ناؤبسعو مر < محر اذوأ ايدج اناكنم |أ]

 اكتاريغلا ىلع م م عنملانأ هيف _ةحلاوءاضءالا نماهوكو اهتاسواهردصواه رعشلارظذلا |
 1 او ندلا كلمو تايصورلا آلا لكلا هيف لدا ذهفءاضغالا فكم ناك اعرريغلا كا ذ نأ ل جال | |

 ل-عءلخدينأ هلنوكيأل ىت- لكلا ىف معي نأ بجو هلءريغلا عالطا هركم سعب الخ :تشم ناك اسمي هنا | |

 2 وهظوأ قراس موءهوأ قي رح نم راد ف ىهأ ضرعاذا(رمئاعلا لاؤسلا)نذادالا ةمالاو ةحوزلا |
 وهذ مال ا امأو ناذئتسالا ىف مالكل |"هلدج اذهف لمل دلاب تم كلذ لك(با وبلا)ناذئتسالا بيل هذ
 نءةئرغضلاو دّشدلل فانو ةدوملل ةملحمو ةذملا لهأ ةمكوهو موةلا نام ًاواهعاو ىعأ يلا نك تورش

 حورلا هب ئقتو مالسلا لع مدآ ىلا هللا قلخ ا لاه ملسو دلع هلنا ىلص* ىبلاَنأ هنعهللا ىضر ةريره أ

 هك اللاءالوهىلا هذا مذآ اكبر سرب هير 4 لا انتف هلق | ن دان هنا دم#خ- هنذ دج لاسقف نم طعاألا

 نءو كتير ذ ةمحتو محك هذه لاقف هير ىلا عجر كل ذل عفاف مكيلع السلا لف س واح غهنمأ دانمهد | 1
 هملع لد تسل ملا ىلع ملسملا قدح لو هيلع هنا ىلسمدلا لوو لام لاق هنعدتاىشو بلاط بأ ب ىلع 1

 تاماذا هن زانح دهشد رايس ماذا دوعزو سطع ذة سئ ةواتتقلا ةامصط يام

 مالل ا اوشفاف مرو دص نم لغل اى س:نأ كرس نا مال او اللا هماع هن الوسر لاق لاق رم نبا نعو ا
 رغ موعفلان موكل ىلوأو مكلربخ كلذ لعف نأ دارملا ذارهاط همق ىنعملافم كدرعخ مكل ذىلاعت هلوقام أ عكشن |||

 ادت وسلا ىف ىأاهيفاو دق ل نام لام هبا كسةتق سيدأتلااذهاوركذتت ىل ىأنوركذت مكلعلنذا ||

 عال طاو ركب ةدويتم لارج كانه نوك. نأزاوح ىقوةدحاونئترودااىفلعااتالاهولش دئالذ | ا ١

 رادلا ب اههفهركدق لو دا'نوكاك هنالك لذواوعسرافاوعحرا مكل ليق ناو لاف متازماعلادلا || 0 ا

 املو ءاذيالاو شاح الل ةلازا عجرينأ هلى زالاو ىلوالا ناكمرجالف هدر كي د# بالا ىلعفوقولا اذكسف | ْ

 نا حاج م يلع سل لاف هنوك هراغ ىف ىلارودلا وكح و دسعن 0 وكس ارودلا مكح ىلاعت هللا ركذ |

 دارملا ف نورسفملا فات اوان لئاز نذانالا لوخ دل نم عنامماّنال كلذو ةنوكسمريسغ انوي اول دنت

 تاطايرلاوتانامل اهنا ةيفنللانب د لوقوهو (اهدحأ ) لاوقا ىلءةنوكسمري_غانوم هلوق نم ١

 علسااو لاجرلا ءاولاو دربلاو را نم ناك سالاك ةعمن ملا عانملاو نين عاسااتيناوحو ||| :
 عسلاوءا لاو

 هده لزتننانترامككف فلتذاناوناذئتسالا ىفةنآ كيلعلزنأ دق هت اّنا هنا لوسرأ لاق ركبانا نأ كدر 8

 (اهةلانو يرسل عاما وا ةدرشستابر طتاامنأ (اهيناثثف) هن ا الا هذه تازنف نذاءال اهل دنالف !تاناسلشا

 ىلع لمحف دي الا تحت عبجلال وخد عل ::ءال هنا لاق نأ ىوالاو تاناملا 1 ١ (اهعبارو) قاوسالا
 تناكولامما لوةن كلذ كف فرعلا ةهدج ن باهل دب نوذأ.ىوفكلذك تناك دانا كلذ قهلعلاو لكلا 1

 اهنا تانامللا لاح نم رغاظلا نكلاههف لخ دين أل خا دلل زووعال هنافدن ودغم تناك اهنكلو ةن :وكسمربغ ١
 تان رانا نوا> ديزبذلل د.عوو ين نرةكحت امو نودنتام لعب هتلاودلوقامأو لخادلا لوخدا ةعوضو.ه | 1

 شا اوضغد نينمؤمال لق ) ىلا.عتهلوق .« رظنلا مكح(عباسلا مكحلاةَس رلالهأ ن ءةيلا1 ارودلاو

 نهرامطدأ نم * نات بانم وملل لقو ن وعندباعريمش هللا ن امها كك زأكلذمه زرذاوط ذم هورهراسبأ |

 ا

7 

 ا

8 
1 
1 
 ا

 ١ نهتنيز نيدردالو نهب دج ىلع ّن هرم ن رضا اممءرهظامالان مر ني ءءالو نهحورآ نانو |
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 تف ككاتاكاكلا

 اهذهبايلاوسح رحزلا ىفانهه غلاي نأ 7 رشلا مكسصح ىف دع الد هملع عالطالاز والام ىلع مهنم علطتف ١

١ 

 ةثلاثلا ىف بي لاذاف ىواستلا ىضذتةيوأ عنملا ىضتةيوأ عنجام كانه ناكاعر يناثلا را فو نذالا
 9 0 عوجرلا هل نسي كا ذاذ بابلا نم هبرق ةسه اركك ل ذ بجو أ اعرو تبان"عذام ىلع ن ذالا مدع لد

 بابلاعزقامافاشقو ىرخالاوةد_او لكني نوكي لبالصةمنوكمال نأ ام'الثن اذئتسالا ف بع لود
 لزئامو ةرجاز دسأ ىنب ةصقب ىنكو شا الا وءاذيالا نعذتن هنال مارح لا ذفرادلا بحاصب حامصلاو فنعب
 فةيفنك(سماسملا لاو لا) نول ةعبال مهرثك [تارخعاءارو نم كنوداسْ نيذلاّن ا ىلاعت هلوق نءاهمذ
 لاف بابلا ل.ة:موهو لسو هملعدتنا لص لوسرلا ىلعن ذأ: سادس ابان ىور(باوملا] بالا ىلع
 ةبا.ق أ اذاناكمالسلاو ةالصا | هملعهناىورو بابلا ل.ةةسمتنأونذأتستال مالسلاوةالصاا هملع
 رودااّتال كلذو مكمل مال-سلا لوةيفرمسبالاوأ نِعالا هنكر نم نكلو ههجوءاقتلت نم بابلا لمقتسي

 «اقام فال ن روكي ةياغا ادعي مكاو ةباغلل تحد نا (سداسلالاؤاا) رودس دمام اهيلع نكي

 نم نكي ل ناو ناذئتسالا ذبعب لو>دلازاوج ىضتقي اون است ىتح مكتوس ريس غانو اولخدنال هلوةف
 رانئتسالاةياغلا لعج ىلاعت هللانا (اه دحأ ) هو ونم(باواا) ه.فمكذ وقاف نذا تدنلا بحاسص
 ناصالاءانلعاملانا (اهنانو ( نادئتدسال ادع نذالا ىله> !ذاالا لهعال سا.:ئتسالاو ناد ئةسالاال

 دوصت ا!اذهناانعو هءوسام كل ذناف هنذارنغب هريغ ىلع ناس الا لخ ديال نا نادئتسالا ىف ةمكحطلإ

 ااهثلاد) اءفاكروكيالث أ بجو نذالاهيلصّ لامن اذ ئتسالا ناا:!ءنذالا لوض دمدالا لمال

 ١ ىلع لدفن داالا لوخدلا رظخ مكس نذؤإ يح اهوا دمالذادأ اهمفا ود ملنافا ىلاعتهلوق نا

 اقم موةيل وة نذالا نمدبالهناثدث اذا ل_.ةنافىلوال ادب "الا ف لوخ دلا ةسحاأب طورشءنذالا

 هلذا لرلا ىلا لجرلا لوسر لاق ملسو هيلع هللا لص ”ىبنل نأ ه:عهظفا ىذ رةرير» ولأ ىور اناقال مأ هرمغ

 هل كلذ ناف لوسرلا عمءاسف كدسأ ىداذا لاق مال لاو ةالصا اهيلع ثا |نغ هنعهقنا ىذر ةرب وره ىلأ نحو
 / :ءدارااوهواو دن ا:ست ىتتهاوقنمفوذحم نذالان ا: ) امذدحأ )نيم: عم ىلع لدي رينا اذهونذا

 : رحدق نم نام هضعب لاهو نان نا د تس ىلا حاس ال هن اولودرلا عمءاجادانذاءاعدلاّن ا (ىناشلا 0

 هرب راد ىلع علطا نم مكحام (عبا ءلالاؤدلا) ناذئتسالا ىلا جات مربغو هذ ل وخدلا ةساانةةداعلا

 لاف دعس نب لهس ىورامع كةورده ىمهف هنمع تثقفول هللا هجر ىذاشلا لاه (با وملا) هنذاريغب

 ل ارظات كنا تلعول لاذ هسأر اب كل < ىردم هعمو لسو هملع هللا ىلص ”ىبنل اره نمةرهع ىف لجر علطا

 || لاه مالسلاوةالصلا هءلعهنا هنع هللا ىضر ةريرهونأ ىورورظنل | لبق نا ذت_.ال اامنا نذمعىف اهب تنعطل
 ' 7 وروادربرللا اذه ىزاراار كج ,ونا لاه هم ترده دق هذسعا وأقفممنذا ريغب موقر اد علظا نم

 0 هاصقلا هلع ناكوانماض ناكم نس. ًاَمذفان ذ اريغبءراد لخ دول هنا ف الخال هناف لوصالا سامق فال ىلع

 || تيدا ر_هاظن عالطالا ىلعدازو علط ادق ل ادلاّنأ موا مو اممم ناكنا شرالاو ادماع ناك

 مانع لن عاوذمهماذو مهمرح لا رظتو موق راد علطا نم هانعم حد ناف قافنالا هلع لصحالا فلاتتث

 ناس اءاج مث ىهمالو ةعنام هذ عقيل وراعنلا الا نكي لاذ! اًمافر ده ىسهف ةعن املا لاح: ىف هتمع تيه ذف

 نال_عاوصام:حورلاوهلوق ىل !نيعلاءنيغلا ىلاعت هلوقره اطل هان مكح همزلي ناحا دوف هئمع أ ةفف

 ملاذاامب طورمشمصنلا اذه نأ ىلعا:هجسأ انالف.عض هل ملا هذه ىفنيعلاب زمعلاو ىلاسعت هوشن كل سقأ |
 |١" تيعنكت ل ناسنارادىف علطان نأ تلقلف صاصقلا مزلي ل ةةتسسم نناكولاماف ةقصتسسمنيعلا نكت
 |١ نيرمالا نييقرفلا انلق رظناذا اذكنف هنمعأة نزح ل لخ دول هنا هلوقامأ لكلا لرقأ اذهو ةقكتسم
 كلذ نيلاعنونوكيال دةذرطن 'ذااماف اورتستو هنعاوزرت>اف م_ملعهلوخ دموقلا لع لخ داذا هنالره اظ

 :2 : : . ' ١ 5 ا ةيالارعاظ (باوحلا) صوص نذا نم دي الوأ ناك ف مكن ذالا ىنكي لهف نذالا نم دب ال هنا مسن نإ

 ||[  (نماثلا لاؤسلا) زئاجريغمالكل نمر دقلا ادهللسو هيلع هنا ىلص هللا لو .ر ثي دحدرفهلهبابو ةدسفملا

 ضد



 و 0 ْ

 : نازو#عالو هلا هجر ةةينح وأ لاق هنو هدف ل ع نكن لاذ اةدحاودَر هزو< لمقو مهراصرأ نماوذغي

 ْ مالسلا هلع هلو والو دسم هنع ناك كِئاْوا لكداؤفااورصبلاو عمسا نا ىلاعتهلوقل ابا ارظال ادركب
 هبلع هللا ىلص هنا لوسر تاس لاهرب اح ع نءوةرخ -الا كف ثساو ىلوألا كانا: اونا ورع اعد 9 :اليلعاب ١

 اوقع عقوف نكعال ىلوالا نءزا رتسج الانا كااغا!نالو ى رصب فرصا نأ ىف سا أدغفل ارطن نع 0”

 ديرب نأ (اهدحأ) روما اذه هيف ةنتفالو ض رغدبف نوكينأ وهو (ىناشلا مسقاااما دمت. لوأدصقا |

 جقزتب نأ دارأ الجرن هنعهقاىضر رةزب ره ولأ ىو رامءةكحراه-عجورلا ارظ_ةمفةأ سها حاكنت 1

 لاهو أس ثراصنالاني-عأىفنافاهملار اها ملسو هيلع هقلا ىلا مهلا لو سر 4 لاسقفراصنالا ن نمةأس ا

 : لاهو ةيطغلل اهماار انبات |ناكاذا اهماار له .نأ هلع حانج الفةأر امدح باطمخاذا مالسل اوالصا | هيلع

 امكنب مو دين ا ىرح ا هنافر طاف لاهال تلقفاهبا|تراظث مالا هلع لاةفةأ سها تبطخ ةيعشنب ةريغملا ' ١

 ىلاعت ةوقاضرأ هملع لديو اهسوزتن نادارأ اذا ومثال اهبفكو اههجو ىلا رافتلازا وج ىلع لديك اذ لكف ّ
 ةيوردبالا نمسح هيضصئالو نرماسسح كرعاولو حاوزا نم منهب لدم ناالو دعب نمءا سنلا كل لحال :

 رظس . ةعب ار اددعهنا(اهئلاثو) اهتمةروعن سيل امملار طر نأ هلفةبراج ارم دارا اذا(اهنانثو)ّنوهوجو ْ :

 0 رس غىلارظن الو ةداهمذلا لمحت دنءاهباارظني .(اهعبا دال بلا جاما نعام رعد ىتحالماتماههسوىلا ||
 ةالصلا هماع لاهروظ#كاذف ومالا اهيلا رظن. نأو هو (ثلاشل مس ةلاامأ) هلله ةفرعملاّْالهجولا |

 نان رمافدًاملا ةرظن سو هيلعدقنا لسصهقا ل وهوا اهلا رباج نعو ناس 2م ناذبعلامالسسلاو | 1

 الدوطانزج تئروا ةووهثبروةوهدثلاب اعلاف عرزت5 رظنلاةاروتا ىف بوتكملمقو ىرصن فرصأ ١

 (اهادحا) ازوص هنماونشتسادقف ةيدنجالا نديىلارظنلا ىن+الازوجال هناوهو (ىناشلا مالكلاااما)| ّ
 ةزوريذ عضوم هنالثو-هللا حرففمار طس نا ناتغلازو اك ةحاعملل امل ارظن نانيمالا بيطاروخ | 1

 | لمحل اه رخىلارط كاذكو انزل ىلع ةداه_ثاا لمحت نم ازلا حرف ىلارظنلا دمعت نازوجي (اهسناثو) ||
 نأ ل جرازوجيالىردطصالاد.هموبأ لاقو عاضرلا ىلعةداهشلا لمعتا ةعضرحلا ىدثىلاوةدالولا:داهش |

 ىلا ةجاسالفءاسنلا ةداهش لبق ع اضرلاو ةدالولا ىفو هرتس ىلا بودنمانزاَنال عضوملا هذه فراظنلادصقي :

 | ةسنجالا تناكاذا اما هصاخيل اهم دي ىل ار نا هلو ق رحوا قرغىف تعقوول ( اهتئلاثو) ةداهشلا لاجرلار امنا[
 اهشارناهتم حرف ةنهمانيسالاما-مروغ نورخآل اهو ةبكرلاوةرمسلا نيباماسهترإ وعمهضعب لاتفةما |[ |

 روك ذا فالملا اهي دعاس قوفامو !منطب واهر عطى وةدوعب سلاهردصواهرثو اهقاسو اع دعاسو ظ |

 لازئالا نا لمل ديرظنلا نم ىوقا سملا نال هريغالو لاعتك !الوةماجاللاهسملاهلالواه-ازوالو |
 هملا ارظنلا لحام ةمالا نم سءنارودع هللاهجحر ةفشخوب المو هرطفنالر اظنلامو حاصل رطب سهلا ظ 1

 لجزلا ةروعكة بكرلاو ةريسلانيبام هعما-تدوعفدي رهو عاضروا بدن, هلءرحتاذةارملا تناكناامأ ٍ

 ىأ:ف لمصاشتلارث اساماف هللا هجر ةفماح ىلا لوقوهو ةنهااد_:ءوديالاماسمتروءلب نورخا لاقو ا

 اهبعاتةسالاهل ل ىتااةءالاو ةفسوزلاك ةحتغاص زار تناك اذا اما هيك الاريسفت ىف ىلاعت هللا“ اشناأ

 هنالهسث:حرفىلا اذكوح رفا! ىلارظ نأ ركب هنارعسغاعبرفىلا ىّتح اههدسيلا رطن نأ هلزوف
 دلو مأوا ةرب دموأ ةنقة.الا نوكتن 1ايام بال ظالازرو < ال ل. قو ثمطلا ثروب هناائورب 2 ظ

1 

 ا

 ىهف ةءتاكموأ ةسوزتموأ هريسغ نيدو هذه ةكرتشموأ ةنئووأ :3ئم وأ ةيسوم تناك ناف ةنود موا (

 كد-أح دز 'ذالاق هنا سو هيلع هنا لص ىنلان ءهّدح نع هسأ أن عبي شنيورع ىور ةيبنجالاك ١

 اسنج [ناكنارظن ةأرحا عملج لا ةروعامأو ةنكراقؤفوت رسا١نو دام ىلار ظن .القيريس ار[ دمت ْ

 قالنم مننا لوالاو هعسنهك ةيتكلاو خيول لا ةدعست-لاقوةيك راؤةرسلانياماهةعمورلا ! 1.٠

 لدجرلا نديوندبلا ةفو ثكءانبت الص مصنال هنا لملدب ةروعهن اذ ىف :ًرا ندب نال لجرلا قى ةأرملا
 .كناك انهن الخ مأ نعى ورام هه ىلارظلارب ركسالو ةئتفلا فوخ دنءرظنلا دصةاهازر مالو هفالذأ|
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 قوأنماوخا قيدأ نمناوخاوأ نهءاوعنءاشأوأ نومانبأو أ نهتلوهبءاناوأ نهئانادأ نهتلوعبلالا ظ|
 اورهظي ملنيذلا لفطلاوأ لاجرل ان« ةبرالا ىلو ار يغنرعباشلا وأ نهم اع تكل ماموأ نهئاسنوأ نهمءاوخأ

 نونموملا اي اعيمبهللاىل ااويونو نوتنيز نمنيفتعامل_عبل نولجراب نب رضيالوءاسنلا تاروع ىلع

 م ءأا ضع هءزليالم_هريغّتال كا ذب مهدخامناو ني:مومال لق لاق ىلا« هنا لعا (نومطفت مكلعا

 1 كروم نول ونموؤملاو مالسالا ع رذلاكح ماكحالا هذهنال4”لالاعج رفلا ظفسو هلل «الامع

 قاقكسا ىف نم وا لاك هلا ناكن او 4 ةعدان ماكحال ا هذ هريصتامياهل ةنورومأ هرافكلاونا دبا

 نم ةمّدقم م دقثالا نكي 0 يوتا * نءؤا!نكلاهكرت ىلعباقعلا

 «اسنلا مأو حرفلا ظفو رمصملا ضغب لاجرلا أ هناصس هنا لعاو هل ف ملاكا موزل نم عن ال كلذو هلبق
 1 هراصبأن ماو غي ىلاعتهلوقامأ نصوص ماوقالالا نت زنيد. بالنا نق دازو لاجرلا هب هام لذمب

 | مسالا رخام مهلا ٌضءداراو ض..ء.نلل انه نهنو رة الا لاه (ىلو ال "هلمسملا) لثاسمهيفف

 | نب حاس هنع د- أ نم مكنم امو هريغهلا نم مكلام هلق هريطنو ةديزمنوكت نأ ن تالا ز وجو لضام لع

 عطور ظنلا ىعأ نا ىل_«ةلالد انلق رفا ظف- نو درمصبلا ص ىف تاخد ف.كل بق ناف هب وبس هانأو
 حجرفلا مأامأو تاضرءةسملاىراوملا اذكو َّندرودصو َّنهروءْدىلا رظنلاىسأبال مرام انا رئالأ
 نم اوضغي لاف نم مهنمو هنم ىن؛ذسا امال عاسمل ارظحو هنم ىنئتساامالارظنلا يبن اقر ف كلا دكو ىنيسضف
 3 دأ نم اذه ىلعو هنععو :# صوضغمو عن هلع نم نكيلادارمصمااف م هرطن نماوصقم ىأمهراصبأ

 ْ (ةيئاثلا "هلمسملا)ءردق نمتصقن اذ انالفن يمص لاوم ١» ضغلا هل ص نم ىف ل ضدعتتأل ى مالو ةدئازب

 "1 را عمتارل ذر وعوةأرملاعمةأرملاةروعو لج رلاعملجرلاةروع ماسقاةعب 0 وعلان العا
 ٠ | 0باطب وعون روعالا هندي عسج ىلارظللي نأ هز وحن للا عم لجرلا اماف ةأراا عم لجرلاةروعو

 ءلذمملا كلاملاقو ةروعةبكحسحرلا هللا هجر ةفشح ىلإ م سا يس

 وهو دصسملا ىف هب "ص لبو هيلع هلثأ ىلصص «ىبنلاّن ةفيذح نع ىورام ةروع امن ا ىلع #لدلاوةروم»

 3 التف منال تعا ىذر ىل_هالافو ةر وعلا نمايمناف لذ ا ا م

 درع ناكاب ةننة ف وو أ ةوهث هنديرئاسوأ هسهجو ىلا هرظن ىف ناك ن اف تممالو "يسد ِخف ىلارطتتالو
 ثارغلا نم بناج ىف امنمدح-او لك ناكسص ناو ل_جرلا ةعج اضم ل جرالذوجيالو هيلارطظنلا "لال

 | اب وث ىف ل-جرلا ىلا للجرلا ىضفيبال لاه مالا اوةال_صا ا هماع هنا ”ىرد لا دعسسونأ ىوراسأ
 ةقاصملا يحتستو دش هدلولالا هولا ىل. قو ةسقناعملا ركن ودحاو بو ىف :ًارما ل ذأ لأ ىضفتالو
 || هلشيو همزتلا لامتال لاهل ىئمنياهقيدصو اهاخأ قلب امم لحرلا هللا لوسر ان ل جر لاه لاه سن أ ىوراسأ
 - 1| ىلارظنلااهلف لجرلا عم لجرلا ةروعكسف :ًا را عم ةأرملاةروعامأم «لاه هفساصيو هد ذحأفا لاق ال لاه
 له ةمذلا :ًارماو ةدعج 0 وعالوزو<ال ةنةهلافوخ دمع 0 رلاو5 ةريسلا أملا ااهندب عسب

 نيدلا فة ينجاانالز وحال هنا عصرلا وةملسملا عم ةاسملاك ز زو لبق ةيللملا نديولا رظنلااهازوح
 نوكجتنأاما ذأ راف لجرلا عم ةأرملا ةر وعاما انت اسن نم ةممدلا تسداو َنهتاسندأ ل وقيىلاعت هللاو

 عاممشل ةرح تناكن أف ًاوأةرسنوك:نااماق ةسن .ن [تناكن اف ةمتق سو مر محرت ا ذوأةيبنجأ

 || ءارشلاو عسلا هجولازا ربا ىلا اتحت اهنالو نيفكلا او هجولاالا اهنمئث ىلارظن, نأ هلزو الو ةروعامن دب
 انالعاو ةروع ف كلارهظ ل.قو نيعوكلا ىلا اهتطد و اهروظ ف كلاي ىعنوءاطعلاو دخ الا فكل ا جارخ اىلاو

 1 ٌ ءانمتسانيلوشل أ نمد او لك فو اهنكواههحورىلا ارظنلازوك واه: دب نمئش ىلا رمل ازو عال هناانركذ

 1 3 ةنتق هبفالو ضرغهمف نوكيآل نأاا نال ماسقا ةثالث ىلع هنا لءاف اهنكواههجدىلار انءاازوح هلوقامأ

 ظ 1 نأ دوال هنا لءافلوالا ةااامأ ضرغو ةمدق هم .ةنوكي نأ ام او هدف ضرععالو هندفهفنوكينأ ماو | |

 ] نينموهاف لق ىلا :3 لوقا ءريصب ضغب ةمغبا ملع هرمصن عقو ناو ضرغريغل ةدنجالا هحوىلارظالا دمعي 1

 اردد
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 ٌْ لعر ثأرأ (١1!ذعأىلارظالا ةمرح ىف غل ارم كلذ ناك ْ رمان ديب اهلاصتا لاحاهتلاو الا هئاصسدقلام علق
 أ اذزجهر مئاوكناو باضانا نما : .ةئبزوةزمغلاو ةمولا نماههو ةز ىلارظنلا ل<لوةلااذها

 امد ءامسشالالو انم نماها بال ايل نال جرح هسفا_ هرتسنن !!مملارظنل ايو ىف ب براسلاو باشا[

 1 صدم ىلءاوقذتا (ةثلاثلا هلثسملا) ماكل اوك امناوةداومألا فاسههجو فذكىلاةجااو

 ْ ندع الملام همالاناوهورج الب هيف جالو زازا ةيدو 'ارطانابتمروطامالاّن نمر زنيدسيالوةلوق

 ىلانءتهلوقامأدَر اف ال_2ءاصت ةسالا ىل_ءابلارطتااءالا ن كال كل ذواس ارشو اهعمبف طاشحالا| |

 ْ 2 نك ةيلهاملاءاسست نا نورمسفملا لاف عئاقملا ىهوراج هد اور دنا نهم وح ىلع نإ هرماهنب رضيلو

 ظ نما ّن نه دئالقو نهرو فشكمل ..ناكن ماتق نم تناك نه وم> ناو نوفل ن« ندرس ندد
 ا ىلا !نم هم زور عش نه هب طدخغامو ّنهروخخو نقل: عاكلدي ىطغَسسا بوسها ىلع ّنوعن اًقمنب رضي نأ 1

 يئز تبن اها ءوقاصا الا ءامااوءاقلالاىف َهَخ ٌءااص برضا | اظذل واهتم ةدقعلا عضو مورخلاونذالارف

 تعدصف اهط سم ىلا ّنهنمة داو لكت ماهي الا هذه تازئااراصتالا ءاسسن ن ءاريخ تبأ ؟راماهتعهلتا

 انو كل دكوءاسلا للجال ميا رمسكي نم ومجاكر ةونادر رغلا نهمدقر ىلع نصيصاف ترتب اف ةعدص نم

 1 كل ددعب ماك هل زلا قلطم ىف ماكنتامل هناصيس هلا عاف نتن زنيديالو ىلاعت هلوقامأن كح: وسارع '

 لكلا ن نءاهؤافخ ات« ةيفللا ةئيزلا هذهّنا نيبو تاهاللاهادبان نءّرهام ىتا !ةمفللا ةئيزلاىف ٠

 ثانالاو ناركذلا ةهدن نم نولعناو َنهؤاا( اه "و) نوجاوزأ (اهدحا)ةروص ةريشعىتأل ىثمسام ام ظ

 ل ديون ماو عبءانب او نواب( امماشو اهعب ارو) نهج اوزأ ءانآ((اهعلاثو) تاهمالا ءانآوءان'الاءان 7

 ١ ءاون ناو ا(اهسداسو) تانيلا ىنبو نيتءلا ئيكثانالاو نارك ذلان .اولستاودالوالادالوأ هسم ا

 مراحم مهكالؤهو َّنماوخ اوني (!ممان'د) َّنوخاوخ اوي (1هعباسو لا هس نمو أ مالا نموأ بالا نم اوناكأ
 (ِبا ولا) ةنمؤملا ىف كل <الامةرفاكل او دكول ملا ىف رحنا ىوذإ لصفا (لوالا لاؤ سل )تالا ةضاتيحلا
 | هزه ىلا عجري حال لب ةوهمذلا هو ىلعالا هر هظو اهتطب ىلا اهنمرطتس نأ لف همام نم ىضو ةأرملاكلماذا |

 ظ لوقا (باوحلا) لاهمتاو ملا فلولا فيك (ىناسثلا لاؤلا) كلذ ىف ساينل نيب فال اىلعك ملا |

 ا عاضراااهيفرك دي لذي , الاّ ال لاف ىرصلا نبال لوقوهورظنلازاوس ىف مراسم اويئاسك امهنارهاطلا |

 مهاشا الو ةاوعبل اهيفرك ذي لود الا: نهانا ىف نوياعحان>ال نازحالاةروس ف لافو بتلكو خوأ

 هلا ءمعلا ام هةصيالثل هللا امه زكذي امنا يبعشلا لاق لولب ىلع هبنمل ضعيل اركذي دقو انهه او ركذدقو | ْ
 اذا اًمهءانباولاسلناو مهل االا ةبمرحما فنبالاو بالا كراش ا تابارقلار ”اسّناهانءمو كل ذك لاسالاو |

 ٍإ تالال دل نماضيأأاذهو ايبا  هرظت نم فصولاب اهل ءروصت بر ةيف مرحي سلو هَتيالاهفضوامبر ةبالااعآر |

 ]|| هل زىلاءالؤهرظن ةحابا ف بيلا ام  (ثااثلالاؤ سل ا)رتستلا ف َنيبلع طابتحالا بوو ىلع ةغيلبلا ا ش
 انور اه ةئتفاا عقو ”هل_ةلو نهجطلاخمو ّنتلخ ادم ىلا ةحامل طنوصوصخ م مال(باولا) ةأرملا | :

 (ِ (اهغساند) بوكرلاو لوزتللراففسالا مهيب صت ىلا: ةارملا انو تئار غاأ هيلا ن نعءةرفنلا نم عايطلا ىف ش

 رثك !لوقاذبهو اه دىلءنهفاللا» اسنلاو دارملا .(ام_هدحأ) نالوتس نيكس ل ش

 ةرفاكلل ىدسستالو ةمذنا لهأ ١ اسننيب رت نأ ةبسملل نموا امنع هلا ىضر سابع نبا لاق فلا 1!

 عنيدة دعو ارم بتكو ننام تك لماموأ ىلاعت هلوقلاهل ةمأ نوكتن الا بناجألا ىديتامالا | ١

 بهذا اوهاذهوءاسنل) عمج ناسي دارا ا(امهيناثو)ت انوا عم مالا لوخ دنم باكا لدأ ءاستا
 .مالكلار هالو نما عا تكلامامو ىلا عتهلوق (اهرمش اعوز ىلوالاو بابصتسالا ىلعلو#فاسلا لوقو | ٌْ

 أ نرهلظين أى نويلع سأبال هنا معزوا هرهاط ىلع ةب"الا ىرحجأ نءمماوفاتخاو ءامالاو دسسعلا لمت |
 :اوكاواممنءهتتاى ضر ةلسمأو شن اعنع يو سوهو رم راج ى وذا نرهظر ام نحمد نكدصل | 00

 1 اذا بول اهلي اها ويعر وق دسبري ةيطان تاع لسلإ و ةزلصلا هيلع نا شنبيدرامررعاظو تاما 1
00 

١ 

1 ْ 

4 

 ميهساع نه م

30 

 ا 5١1ال
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 اانضتخ امال اوةالصلا هملع لاّمفاهيلع لخدف مونكم مأنب |لبقأ ذا ومو لو هتلعمق ا لم ىذا دنع
 | هنا رصم سلا امنا ناواممعفامالسلاوةالصلا هءاع ل اعفان ردنال ىعأو» سلاهلنالوسران تاق هنم

 نئاهلف اهتطو هلل < ىذلا اهديسو أ اسهبوز ناك ناو ةيكر لاو رسل نيباماهعمهتروعف اهاامر < ناكناو

 هلو لاخ تدىفان راعساخ نأ لج رالز و الرا هءموهك حب فلا ىلارظنلا ءركد هنأربغ هندي عممج ىل ارطذلا

 هيلع هناىورو هنم ىهسي نا قحأ هللا لاستف ه: ءلكش مالسااو ةالضلا هسالع هنا ىوز هلال هيرو ءرتسيام

 هله ىلا لجرلا ىذفي نيحو طناغلادزعالا م/الرافبال نس رك .ناف ىّرعتلاو مك انا لاق مالسلاوةالصلا

 تامر 2# نعسورااداصبأ لاس ذم_هراسب أنما وأ :دهلوق نع ا رعأ هاو

 ةيلاعلا لأ نعو لحال اعديدا رااقمهجورفاوظذ<وىلاعتهلوقامأو ىلاعت هللا ىوساعبولةلاراددأو

 || اوظفعرونلا ىفىتلاالا انزلا نمّنهجورف نلظفو م-هجورفاوافف<هلوقنمنآرقل!ىفام لك لاق هنا
 1 | همسض:ةبىذإ او ةلالدريغ نم صرمصخح هنال فيعضاذهو د> أ امل اراظأإ ال نأ ّنهحورف ناغةحو مهحورف |

 ًارظح دارا !ناكتا هنا ىل-ءورطظنل او سمل اوانّرلا نم هدلع هنن مزحامرئااس نع اهلفذس ىندملانوكي نأ رهاطلا
 | موهفمىفناكلر اهلا ىلءىلاعت هللا صنولفرطنا | نه ظاغا امهذاهي , الاننادارهاضد ا ةطولاو سافر ظذاا

 ا بسلا نم كلذ قونامرظ- ىذتقا ف أ امها لّقتالو ىلاعتدهل وقتا اك نمملاوهلظولا راح بج وام باطما
 | نوةحتسو هنن وكر بام بان نم هن رهطأو مهل كزأ كاذب مهكسقاعأم اكزأ تك دقات طوقامآن رْضلاَو

 | كلذ قمايالو كاذب موتمك تنم هدارأ اء نينمؤملا باطخل ا ىف نئلظت قاحتملا لاش تأ ن كو حدملاوءانثلا

 || ناف مّدةنام ىلع همض لوةلاف ّنجورف نظف ّندراصدأ نم نضضغي تانمؤدال لةو ىلاءنهلوقام ار فاكملا

 ألا رثكاو دش[ همق ول اورو ديازتوانرلا فذيزيرظنلا تالانلق و رذلا طفح ىلعراصنالا ضغمدق لف لبق
 ْ اهب صتخع ىتلام اكتسالا نخل اهنمرهظامالا نتن ز نيد الو ىلاعتةلرقامأ هنم سارت الا ىلع ردقي داكيالو

 ا ض ءاسنلل كِل ذري_غىلا اساماو امل هش زىدس نأ لجرلا ىلع مرت هنالساغالا ىفانلةامناو ىلغالا فءاسنلا

 ٠ مسا هش لانا لعاو نمي دار 1١ ىفاوفاتن !(ىلوالا هلّمسا )ل :امسم | جهو ةةةلان ههيقانأ تاسئجالا

 1 ةريغو لح واسال ل شف نمناسنالا هنيزتيامزت اد ىلءوىلاعت هلل عةلض ىلا قلدنا نساحم ىلع ع

 اف كلذ لاقي انمناو عذر زنماهناةقلمنا ىف لاقي داكتال هنالةتاخلا ىلعةنب زلا مسا ع وقومهضعد ركذأو
 ريثكلاّت ا(لوالا)ن اهو هنلع ل ديو هل لاف "لذ اد ةقلناّنابرقال و نشرك انو لك م هيكل

 لوخ د عنعالو هقح مومعلاننفو هادا ىل_عداتلج ا ذاف لإ زدءنامر اس نع نبتةلاد2ع ندرف .١٠اسنلا نم

 | معيام هل رلامدا را ا ىلع ل دن نع وم ىلع ْن ندرم عنب رضملوةلوق نا (قانثلا) اضيا همف ةقاذلا|ادعأم

 اولاكنيذلا اماوراهئاءاهرتس حجو | نان َنوتقلْح ن نسا راهظا نمّنوعملم ىلاعت هن دعا رو قلنا

 ىف ةمسولا,باضيناو لسكلاك غاب ءالا (اه دحأ )ةثالثرومأ ىف ءورصح دقق ةقاللا ىوساسع رابع ةثيزلا

 حمدلا ولا اوراولاومتاةناكىلاا (اهنناثو) اهيمدقو اهفكىفاذخل اواي 3 ىف ةزمغل او غنج
 دارو دصسم لكدت ء مكسر زاوذخىلاعت هللا لاق بامشلا ( اهئلاثو )طرقلاو حاس ولاو لداكالاو ةدالقلا ف
 لاف هقاحلا ىلعة لإ نا اولجسنيذلا اما امتمرهظامالا وقن هدا راق اوةلتخا (هل اثلاللثلا)باشلا

 ")أ لجرلا فو نافكلاو هجولاءاسسنلا ف كل ذو ةيراسلا ةداعلا فن ا نالا هرهظرامال اديك الا نعم لاغقا|

 0 اندكق مه صخر واهفدكا ىلا ةزوزرشل (ك ةؤنالامرتتس او عأف ناطجرلاو نيدنل او هنسولا ن هقارطالا

 ارووظناك املو ةدحس هلم ةيفشع مالعالا عنا رشتناك ذاهراهظ ىلا ةرورضلا تدأو هفشك دضعاام

 ْ مرج الذ ىرورمضيهروهظ سلف مدقتلاامأ ةروءباسنلا هما ىل_عاؤ شفنا مجال ىرورضااكيفكلاو هجولا

 امهكأناه-واموصقو مدقلار عظكةروعهنا حدالان اهجو هيفال مأ ةروعلا ن هوه ىلد هناى اوفلدحا

 1 ادعام ىلع ةليزلا اول نيذلاامأو لاجرالر اخ الا نيورب نك لسو هبلع هللا ىلص ىننلا' اسنان ال ةروعد سل هنا

 1 ةارالا“ ءاضعان "هل هدم نكت ملام لاح اما اراظناا لل< هنا الخال هنال هم زل ارك ذ اا هناصسدنااولاه قلما
 اذ : نس

0 : 
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 وا بالا

 ىتءملانوكي لوالا هحولا ىلعف ني رهاظاوصمأت هلوتكمملع ةلودااوهلةلغلا ىناشلاو) مكبأ هرعت |
 نيذلا ىناثاا يل_عوةستق نبال وقوهورغصلا نم ىشاماور دي لو*#نلاتا روءاورودّ 0نيذلا لفطلاو ا
 هبنشي[ىذلاريغصا! نا (ةثلاثلا لْملا) حاجزلاوءاّرفلالوق ةوهوءانلانايئااوةطدنااوغلش ل

 اهترس نيب ام ةأرملا هنعرتست نأ مزا هنمحا راو هرغصل هبنث ثاوهعمءاسنلل ةروعالذءاسنا|ت اروع ىلع هرغصا 0

 هنال لج رلاكمزلي (قانلاو) بطراجشلتلةالمنابال/ ا.ه دحأ) اهو اوساسرتسموزافوابكتو ٠ ْش
 هلام لفطلا مساوءاسنلا تار وعىلعاو رهظي ل يذلا لفطلاو اهلوق ىعموهو همتشن دقةأرهاو تشد[

 (امهدحا)ناهجو ه.فذ# ماب ةق_) ناو بالا كحوهنةوهش4 ترقب نا نيسشلااماو لت نانا | ٌ

 ةروعهعمندملا ع. رسما (ىناثلاو) ةبكرلاو:رساانيب ام هعم ةروعلاو ةدابم هعمةنطاسبلا زلاَتا | 1"

 زاوج فاوكرتش ا ناوءالؤه نسملا لاق ىلا هتدقتااه اننتسا ىااروضاارخآ انه حوةرحالا اخ
 ةمرشساو اهتم ءوث لكهلىل<هريغل تسل ةم رح لو وزلا مهلوأف ةثالث ماسقا ىلعم وذ ةنطاسل اةني زلاةيو دا

 رعشلاىلا اورام نا مهل ل< بسنلاكعاضرلاو م .رمم ىذلكو جوزااوباو داو خالاو بالا ونبالل ةيئاثلا | ا
 ءلولعاذكو لاحرلا نم ةيرالا ىلواريغنيمانلل ىه ةثلاشل ةمرحلاو كلذ ءابشاو عارذلاو نيقاسلاووشادلاو | 1

 ءالؤ ما ىل_عالو ةفحطمريغب قفصر اخو عددف "الهى دين ب ةباشلا ةأرملا موقنأس أن الف ةأرملا ْ

 سد ىدح سد رغلا ىديني موقت نأ ةئاشلل لحالو لخفأ هاذه قرتسلاو ارسال رعش اهتماوربنأ : ٍ

 نال اقف نش ز نمنيفذعام لعمل واجر أبن ب رضبالو ىلانعت هلوقامأ بتارملاءالؤه طيضاذهةبانلخلا / ١

 بلغي ىذلا لج رااَثا لسا سل عاحرب ب رضنو سانلاب رغنأرملا تناك ةواقو ناش
 كلذىلاهةللعدقو َن يا دهاشم ىف ةدئازد1ةمعاد كاذرب_هيلاذلخناثوص عمماذاءاسنلاةوهش هيلع 1 ١

 هريغو ىلا نم نهتشي زله نأ هنغىسبت هلجال ىذا نا ىلع هيه 09 نْز نم نيفئعام لعن لاق تأ | 1

 عذملا ىلع ل دينالف هن 0 روكا وو ىو( فرار الافو |

 حالا كلذ ممسيانس مالكلابا جو عقر ةهنتأر انا (هياشلا) نواة ةتزلاراهظان د |

 عفر ىلا بق جان هنال ءاسنا!ناذا اوهرك كلذلو |هلانلخ توص نم ةنتفا ىلا برق هت وصناكذا |

 كلذ زاك ذا ةوهشباههجو ىلارظنلارظح ىلع هي الالدت (ةئلاشلا ) كلذ نعة.هنمةًرملاوتوضلا | ١
 لئاسمه-.ففنوولفتم كلعا نون : زاهي اع هنا ىلا اون وو ىلامتوهناصس هلوقامأةنتفلا ىلاٍبَز قا |

 فيعضلا ديعلاردقيال باب لك ىلا عتهتلا فملاكن نا (امهدحأ)ن اهو وتلا ف (ىوالا هسا

 ةيوتل ياعم نينصؤملا ىصو كلذلف هسنم عقب رع هت نم كف الو دهتحاو هسفن طمضن اوان اعاره ىلع( ١

 امتاوبؤنام_منعهللا ىضر سابع نيا لاق (قانلا و) اورفغتساو اوناناذا حالفلا لءمأتورافغتسالاو | ا
 مالسالاو مالسالا,ةب وتلا تعص دق لدقناف ةرخ . الاواندلا فنودعست مكلعل ةيلهاملا ىف هنولعقت جنك || |

 ددحم نأ هرك ذالك همزل هنع بان است بند نمّتاءالعلا ضد لاف انلقذب وتل اذه ىعما غيل قام تدع
 1 ءاهلا مضي نونمؤملا هبأ رق (ةيئافلاهلثسملا ( هير قلي نأ ىلا همدن عرسي نأ همزلي هلالةدوتلا هع

 :ركرساهتكرح تعش نيتك اب سا بمص س0 ١

 ىذلاركحج را اودمعا لوفد رقبلاةووسىف مدقتدق ل عارف (ةثلاثل "للمسملا) لءأ هاو اهلبقام | .

 اومكناو) ىلاعتدل اوقحاكنلا.و زاهتبام(نماسنلامكدلاللعأ هقاو نوقنت مكلعلمكلبق نمنالاو مكتلخ | | ٠

 ,هنالعا (ميلععساو هللاو ءلضف نمهقلا موتغيءارقف اونوكي نا مكتاماو مدابع نمنيملاصلاو مكتم ىئانالا || | ظ

 ىلاعتنيمف لح الا هفو ها اهي رهأ ىَذِلاَنا دعب نم نيب جورفملا ظفحوراصبالا ٌصْغن لمق نم هال ىل عن | أ
 اصلا# (ىلوالا هلسملا) لئاس م انههو مكسنم ىئادالا اوعكناو لاق للا قد د رط كلذ دعب[

 ١ كدلك بر ءلا مالكي مالا لمع نب ينل لاغوابلتت انور. امهلسآ انا ىتايالا لااا ا ْ

 | مامإبا اوحوز لو ةنلامضلاةراور ىف امهنع هللا ىذر ضاع نبا لوةوهو اهعمركذ ال ىنالكو هعم ىثثاال ||

 2و



 05 ١0

 ٠ اهبافلسو هملعهقا ىلض هت 'لوسر ىأرالف اهسأر غل_ ل اهءاجو هب تطغاذاو اهلج غا_.لاهمسأر هب تعنق
 ||| قبامّن وتاكم نعني <ال نيئمؤملا تاهمانكدداسجم نعو كم الغو كوب او هامنا سأي كاع سدل هنا لاق
 ىورورح تنأف تب رخوربقلا ىف عضو اذا كن !ناوك ذا تلاقاهن!اهنعهقنا ذر تاع نعو مهرد هملع

 نيري_سنزباو ن-سطاودها #ودوعسمنءالاقواهلارطني ديعلاو طشتم تنأك اهنعهللا ىضر ةئاعَنا

 اوم>او هللا هجر ةفماسىلأ لوقوهو هنالوم رعشلارظنإال دبعل اّنا منع هلق ىذر بيسملا نب دمعسو
 ارفسرفاستنأرخآالا مو.لاو هلا ن مؤتة ىماللال مالسلاوةالصلا هءلعةلوق (اهدحأ ) رومايهيلع
 رز /اممرةسلا هلزح ملاذا واسم رفاسسنأز والف اهتممرك ىدي رسل دعا اوم رع ىذ عمالا ثالث وذ

 | ]| ءاسنلا كل مذا كلما لبق هلع مرح املاح ال دبعلل اهكلم نا (اهناثو) ىنجالاًر لاك اهرعئلارظنلا

 ||| لجرلا كذب اممنهلا نماميش هنم دبعلا كلء مدتستالا ما ىف اوهلتنع ل مثمنا ءاسنل لاجرلا كل كسدا لاجرلل
 ]| ةوسنعرأ دنع نكضراعمي ردهلا كلذ نأالا هنالوعح ورتب نأ لزج /ناودبعلاّت ا( اهثلاثو) ةمالا نم
 رهظاذه تنثاذا بناحالار اس ةلزغج ذمعلا ناك ةديؤم ةمرط هذه نكت لالخ نهرين حوتزتلا هلزوح ال هناف
 ||| انلقةداعالا ىف ةدئاف ىأف نما هلوقىف نا دءامالا لدق نافءامالا ّن ماجا تكلماموأ هلوقنمدارملاَن ا
 | وا ركذ هئاصس نا هناسو ءامالاو ريثارخلا نم َنهتمضص ىف نم نما ءا تكلم امو َنهماسن. ىنع هءارهاظلا

 أ || لا رنات اّناط ناين أز انف ر كح ذام رخآ ىلا نهلوعبلالا نتن ز نيد الو ةوقبلاجرلا لاوحأ
 مايا تكلمامو أهلوةبءامالا كلذ ىلع طع من مران ا تاذريغو  مراحملا ىو ذاوناك ذا كل دينو صوص
 نودر”ارطاىضتس نما فنوأ هةلوقرهاظناك ذاءاسنا!نم سارحلا ىلعةر وصقم ةحابالاّت اّنظرالا

 فطع مئرئارما ىلعّن م اسنوأ هلوةكلذك انبل !مهتذاضالرارحالا ىلع مكلاجو نمنيدم بش هلوةكءامالا

 ةيرالاىلواريغنيعباتلاواىلاعت هلوق (اهرمشع ىداحو) را رما ىف حاباام لم« نول حانأفءامالا ّنيملع
 ةجاحالو مكم !ءط لضف نماولانما مكوه نيذلا مه لق (ىلوالا هلة لا) ل ئاسسم همفو لاجرلا نم
 مهراصب  اوضغْنهع ءازاكحاذاءاهطصن و.سثوا اش نه سها نمنوفرعتال هلمممالءاسنلا ىلا مم
 هادعامفةبوتةنرا هل نوكي و عاملا سفن ىفةيرا ف نوكبالدقامهلك اش نمونمنعلاو ”ىدالاّنا مول عمو
 "| "اسي هلثدراال هنا هنم مولءملا نم ىلعدارملا لم نا بيف دار اوه نوكم نأ نم عسنع كلذو عملا نم

 1| فلتخ اةثالثلاهوجولا هذه ىلءف نك اورقفالاماو ةفرعملاد_ةفلاماو ةوهمشلا دف اما عّبمْلا هوجو
 عشنا مهذعب لاكو ىبصلاو هلبالاو هودعملاهضعب لاهو ةقافل ا مهب نيذللا ءارقفل ا مه مهضعب لاستفءانعلا

 || ةلسما نع ةلسما تايب ني ز نع ةورعنب ماشه ىورو كلذ ىف لكل الوخ د عاشعالو هلةوهشال نءريئاسو
 مكل هللا خف نا هلا دمع. لامتف ةلسما ىلا ىلع لبقاف ث اه دنعو اهيلع ل خدولسو هيلع هللا ىلص<ىينلاَنا
 1| نلخ ديال مال _ااوةالصل اهملع لاةفناسمب ربدتو عب رابلبةناهناف ناليغتني ىلع لد فئاننلا ادغ

 0 |لءانإث ةيرالا ىلوا مع نم هنا ّننظ ىتح نملع ثنا ل وخدمالسلاوةالصلا هيلع ”ىنل حايأفاذه مكلع

 1 | هجوأ ثالث بوبحتاو ىمالتافو همك ةيرالا ىلوا نم هنالع ّنهفاصواو ءاسسنلالاوحا فرعي هلا
 ||| ىدالا ىلعاهعرحت (ةثلاشلاو)امهبلعاوع رحت (ىناثلاو) امهعمةنطابلاةئززلا ةحابتسا (اهدحا)
 0 | برالاو سوللاو ىثملانمةسلحلاو ةمثاكبرالا نملعفلا هرالا (ةناشلا هلثسملا) بو. ا نود

 1 د هلثسملا) بي رالاه نمو لم_هلاةيرالاو ءاسذلا ىف ةحاملا ةدرالاوهلةوهشلاو يذلا عولولاو ةج املا

 | ىنعيلاحلاواءانئتسالا ىلع بصنل ارريغرفعجوناو مصاع نعركبوبأو ىماغنب!ًأرق نانا رقريغ ىف( ةثلاسثلا
 . [/ لفطلاواىلا عت لوق (اهرسشع ىنانثو) ةمفصولا ىلع ضفلتاب ةئاشلاةءارقلاو َنهنعني زجاعنيءاستلاوا
 ||[  انههعضو هنكل دحاولل سسالفطلا (ىلوالا هلّكسملا) لئاسمهسفو ءاسنلات اروع ىلءاورهظي 0 نيذلا

 | ةلئسملا) الفط مكجرذغ مىلاعت لوقهريظتو عما هيداري هلا ءدعبامنييي و سنما دمي هنال عهبا عضوم
 ْ ظ ىاكوج رب مكملعا ورهظنن ا مهن ىلاعت هلوقك هيىلعلا (لؤالا) نيهو ىل_ءئذلا ىنءروهظلا(ةيناثلا

 نأ
_) 



3.14 
 و

0 

 "ارق ديلتتلا تال لودالا لع دهلا ل نرسم الومدتتا+ ءادهيذ هللا ىده نبذل كازا ىلامثةوقلاتقع 00

 ا 0 ااولعاؤاوص د ناواوهنسا مالسلاودالصلا هيلع وق (اهنأ انو) ع ورغلا ىلع هله تح وةْرئاج ريب

 , ةءارق ىتمالامعأ ل ضن لاق هنا مالسل اوةالصلا هيلع هنع ىوراعاضيأ كسر وةالصلا مكلاسع أ لضفأ

 لمع هو حاكذا | ىلا عت هلل ىلا تاحامملا بح مالسل وة الصلا هءلع هلوقل حاممحاكنل انا (اهنان م)نارقل

 ]1 ىأو ةرط ىوةسا ام حامملاو احابم هنوك نيب و بحأ هنوك نيب ضقانتلا عقي الثلاث دلا ف صال ىلع تح الا ٍ
 5 حاكتنا انا (اهعيارو) لن أ ةدابعلنوكتن هم دع ىلعهدوجو جب رتاميودنملاو باةعااو تاوثلا يف :

 | ىلاعت هلوقل هنم ل ضنأ ةدايعلا نوك ”نأ بجوف هنم مصتال ةدامعلاو رفاكلا نم محيي هنأ لمادة داعب سدأ 4

 ! نيبىوسىلاعت هللاَنا (اهسماغو ) ىلوأ دوصةملان لاغتشالاو نودمءءلالا سنالاو نا تةاخامو

 : 0 لاف جوس ه حو وملا ىواسسمو ةداعلا ىلا ةيسنلابحوج م ىرستلا محاحسحنلاو ىرستلا :

 . | تكلماموأ ةدحاوفاولدعتالنأ مم ناو ىلاعت وقل حاكنلاو ىرستلا نيد ىوس هناانلقامتاو جوج سمع

 ْ وريال وةكىواستلا راما نيئيشا !نيبريمختلا دنيئيشلانيوري ريضتاوأ لك 4 ذوركجلناعا

 | بيع حاكنلاف حوج م حوجرملا ىواصو حوج ص ىرسنلاف«اودسالا تيثاذاو حافتلاوأنامرلالك |
 | .حاكتل اىلا عابطل ليمن ا قشا امنا ناس اياونرثك !نوكتف قشا:هلفانا انا (اهسداسوإ) اسود نوكر نأ
 | هلوتلاءاوت رثك ان ركنا امعب جفال تنئاذاو لفاوثلا ف دس بغرالا عرمشا!ب.غرتالولو رثك ١١
 | كيصنر دق ىلء كلرجأ ةشئ اعل لسو هيلع هللا ىل_ههلوةواهزمسأ تادايعاالضفأ مالا وةالساا هملع 5

 ةعو رشم لفا وذاا تناك ام هنم قش أ لفاونل انا عم باول ىف لفا اونللابو اسم حاكذتلا ناكولماهمباسو) |
 ارخ الاؤاق امامه دح أ ناكو نيس دوس ملا ىلا“ ءاوفالا قاناكم دوصقلا ليصة ىلا ناق هرط لص اذا هلال |
 ظ تناكانو لوس قيرطلا نمةنكملا عمق اشلا قي رظلاب دوصقملا كلذ لص نودقتسءالقعلاتافالبس ||
 أ لاختثالا ناكل ةلفاشلا نم ىلو أحاكسنلاب لاغتش الا تاكول ( اهنمان د)لضنأ اهناانلعةعو رشم لفاوثلا ||

 , ملاعلا اذهءاةياايسامتمدحاو لكن وك عماداو حاكذلا ىلع س اقل اهتيلفانلا نمىلو أ ةعارزا اوةئارانأ
 ظ قفا ودنم م دقيق حاكسنلابجاو ىلعةدابعلا بجاو مّدَمب هنا ىلعانعجل |( اهعسانتو) هماظتلال دو | 1

 | فال او اس دلا ىلا ةيعادلا ةيسحلاتادلالا ليصتب لاغت ثا حاك_لاّن !(اهرشاعو) بيلا داحتال هيودنم | ١

 ا مالسلا وةالصل ا هملع لاه كاذاورغ رح ” الا ماه دسأ نيأف ىلاعتهقلا ىلع لاب قاو ةئاهدجلا قئالعلا عطقأ |

 ظ ,ىبأ ةجحاكتلا ىلع ةالص' | حرف ةالصا ىف ندع رق تاعجوءاسنلا وبطل ثالث امد نم”ىلا سبح | ١
 | نعر رضالاءفد كل ذنوكمفانزل !ن "5 سننلا نوص نين اكسلاتا(لوالا زوو نسال أ

 ' لدعلاو لدعلا نمضي حاكنل انا (ىناثلا) عفذلا بلج نمىلو ار مضل عفدو عفنلا باح هلفاستلاو سففتلا
 : 0-1-0 همس ةسةدابع نمريش ةعاس ل دعل مال سل او ةالصل ا هلع هواة دابعلا ن ملضفأ ||

 1 ن ناعوضوهريسخا ماو ةالصاا ف لاهو ىم م سد ملف ىىذس نع بءر نم مالسل اوةالمصلا هلع هلل ةدك وم

 | اودكت اوىلاعتهلوق (ةسداسل | 511) لضفأ حاكنلا نوكي نأ بجوف لاقت اف ءاسش نمو رثكت#لا: انشأ
 | مدقتدقو طورمش نماهف ديال هنا ىلءاوعج ؟.نكلرهاظلا بس ىتابالا عج اوانت”تناكتا رماالا|| |
 | مص دارملات ا ىلعني رسفملا مريثكه لج دف مكتم ىلاعت هلو قام كل ذءارواممكل لح او هلوق فاهحرش أ[

 | ٍبيرقلاوأ داولا نمر ومأملاة بالو تحت نوكينم كاذب دارملا لب مهضعب لاقو ديعل ان ءّرسا لهما زارحالا ||

 | لئاسم هيفف كئءاماو كداب نمنيحلاصااو ىلاعت هلوقامأ مالسالاوةنر لا ديفت ةفاضالا لاق نم ”مهنمو 6

 | نبقرفال هناو نيل لاص اوناك اذا نيةيرفلا نذهب وزتب ةداننلل نه اشي اهنا هز هال (ىوالا هلمسملا) |

 ا ,نوكينااماف بيغرتو أ ةحابا هلا ىلع ءاوقفنا موكل بوجولا باى ىف ىنابالا عنب وزن ىمالا نيبو مالا اذه ||

 سل كلذو ةمدخ لنطعتوةنوؤم مازتلا دسرعلا عيوزت فتان ىئانالا مع وزتنببو هاو قرفوالفايجاو ١

 | (ةيناثلا ”هلئساا)ىلوااىلءمز الب كلذ سدلو ةةفنطوةسورهم ةدافتسا ةمالا عب وزت قوديسلا لعبا

 /: ار ه4 54
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 رعاشا١لاهو ضع نم م مكضعإ

 اة يمكس ىلا تكنو * ىعأت ناو كلا سكنت ن اف
 لعل سنار | نم هاذدن أم ىلع بو>والممالار هالو سعأ ىئابالا اوكلاو لاعت لوف (ةيئاشا 1 هلثسللا)

 ١ بجو أ نإ لكن الام ىلواالا حاك_:!ازوال نأ واذ هدب 'ذاوهتماو مب ورتهملءب ىلولاِّت ١١

 أد منكما ىلولا لعتن وفا كلذ تاعفوأ ةاوملاّنالام او ةاوملا نم مصياال هنأب نكح لولا ل كلَذ
 ممءاج اذا مالا او ةالصلا هملع هلوقوهرثر دلسا عمي الا ءذه قراطتااماو زماجريغ هناو بج اولا اذه
 هن الاء هىزارلاز كب وأ لاق ريكدا فو ضرالا ىفةنتن نكت هواه نالا وج زن هتلخو هلي دنوضر

 ٠ (اهدحأ) و ومأ هيلع ل ديو باجيالا هيد رب لهنا لعل لا عجأ هناالا باح الااهر هاطرتضتقاناو

 مومعلاهثاشاض. هميم لدا نءولسو هملع هلت ا ىل_ص بلا نم هلءفب لّقذلا درول امج او كال ذ ناكو ل هنا

 | نم ىانأ سانا! ىفناكدقءدعب راصءالارثاسو لسو هيلع ها ىلص"ىبئلا رصعاندوالف هناا ةداملا
 5 ثلا يالا نا ىل_ءانعجسأ (اهينابثو) باسجيالا هيدي رأام هنا تين 1 هزتمدعاوركشرلخءاسنلاو لاجنرلا

 اهتءاوءدسبع جب وزت ىلء رمح ال هنا ىلع لكل! قافنا .(اهثلاند) .هيلعا.ه رايح !ىلوال نكي م حبوزتلا تءاول

 | ىنانالا مسانا (اهعبامد) عس.هيا ىف بدنلي عسا ف بج اوريغ هنا ىلع ل دف ىئادالا ىلءفوطءمو'و

 عينا (باوملاوؤءاستا ف كاذك هريغنودءاملوالا هب ديرأ ام لاجرلا فوهوءاسنأ اولاخرلا هذ متن

 تسلا اذااهفة قب نأ ب جوذةحقيبص مختل دعب مال وة الا ىلا تقّرطت تاص ص هنرك د امأ

 اهقادحرد ريالجلا لام (ةتلابنملا هلثسملا) مالكسلا هجو مظن." دكتسو بو < وزئلاىلولآ ٠ نم مالا أر 1|

 اهيوزتي كولا ىمأ ىلع نالدي ث ردح اوذي <الانالاهاضر نودب ةغلاسلاركبل هت وترا اود ىضتقنةناالا

 |مومعلاهاضررغباضي أ اهكوزت هلازئئأج ناك اهاضرريغب ةريبكلا بيثلا جوتزمال هنا ىلعةلالدلا مامقالولو |

 الا ناك لفن ءام ىلع لاجرلا نودءاسنلا,صتضمال يالا و مكت او ىلاعت هلوق ىزاارلاركبوب لاهي الا

 ًاضيأوءاسناا ىف ريهضلا كل ذل امعّسسا بج وف مذا مه وْرتلاجرلا فرمخا دقوءاسن' او لاحرال الما

 ' م قاذو امس ان ذاوابنسفتف م أةستركلا ةوقير ,ركما ارامتساب لو هملع هللا لص ”ىبذل] أ دّذ
 هو صال صصخت وهف لواالا اما(با وحاو)ابنذانال وجيد م ةروجال هنا ثدثفريللا ةروص ىف ناك و

 1 د دات ساشا هدفنا لود لاجرلا نم مالاَّنا قرغلاو ةح هنوك ىف حدمتدال
 ءاسنلاو لاجرلا لوانتنإو ىتابالا ظفافاضي أور وطاح وزتلا ىفاه أ ملصن نم ىلا اهجاسسح ا نافةأرملا

 ضعت الا صمصخت ىف (ىناثلاامأو ) .دسقاذا لاجرلا لوانتيامغاو ءاسنلاالا لوانتي ل قلطأ اذا
 ةريغصلا تنبلا عنب وزتنامايخالاو معلا هللا هجر ةغ.نج ونأ لاه (ةعبارلاللّمملا) روهثم مالكدح اولا |

 || مهم امسق حاكنلا قسانلا هقا هجر ىناشلا لام (ةسمالا هير ودهم الاءلالدّسالا هسوو

 | اياد باسل ىفعالرتميراكا هوا جيلي وب ناينأ يصب كاد باور 5
 ٍْ [هللاد.ءئوراملموداانهيوهشرسكي حاكنلا ةمهاد- < منار ع ك_:. نأ بحال نكلو كاذكج

 ا 58 والوكنم عامان رع و يت ل

 || قوتتال ىذاا امأ ءاجو هل موصل اَناْك م وصلب هيلعق عط سيول نمو حيرفلل نصح أ ورمصءلل ضغأ هنافحب رتل
 1 أ ماقلا تكيالام مزتي منال مكتب نأ هلهركي زعوأ ض وربك نم ب”هلءا كل 5 ناك نق حاكنل ىلا هبسغن
 الإ حاكلا هلمرك مهم مامقلا ىلسعا ارداف ناكوز عهب نكي لناو عملا ىلءر دةءال ناك اذ اكل ذكو هع
 ةحو ةدامعلل ىلككا| نم لّضفأحاكنلا هللا «_-ر ةغفمشونأ لاهو ىلا عت هنا ةدامعأ ىلختي نأ لضفالا نك
 : | ماسلا هيا يع دم حاصلا ءايبنوارودحواديسو لات لوق(اهدحأ) ءوجؤهقنأ هجر ىفاشلا

 .[رعلا عم ءاسنلا امال ىذلاوهلاقالو نوملع ةر دقلا عم ءاسنا!ىانال ىذلارو هم اواروص- هنوكي

 .[| اعوريشم نوكي تأ بجد < ب نام سنالاحدمتال سنع

 را 222222222222223

 ق

| 
0 
| 



 (اهدحآ ) هوجوئاكلا ظفاقامتشاىفودءادعلاو باتعلاك َهباَكَلاَو بالا (ةيئاشلاةلعسلا) |

 1 ضعب ىلا اهشعب موهتلا مضقاهمال كلذب تيم ةيدتكلا هنمو عياباو مشل رسودكلد ءةماكلا لصأن ا |

 ىدسفت ىلسع كل تينكمانعمو باَكْلا نماذوخأ ظفللا نوكي نأ لق (اهيناند ) هلامىلا هلام مضتو |

 تتكو لام ايءاف ولا, كمل ءاناق لت تدتكوا كالذي ىلىئت 1 ىلع تدتكو لاملا,تسفقاذا ىم ءقتعتنأ |

 د وقعملالاملاىل تانك نمدمف عقبال كلذب ى مكامنا (اهئلاثو ) ”ىرهزالا راند قتعلا "ىلع |

 تناك ا لاح و ا لأ "ا ذّنال بتاكينيدبعلا دي فوه لام ىلع عشب نأ زوجحيال هنال هيلع |

 اكقمنوكمأ الج وم عقب هنكلوالاحدقعلا اذه عقينأ ىنعملا اذهلزو الف هءسكن ع ةض و.ةمريشاؤلتلا
 | لاملا هيلعنم ىلع بنكي نأ ةءيرعثلا بادآن م ته نع دمسسلا ديتضبقن | امنيح ءريغو باسنك الا نم

 |نلعداز ٍباَم لجأ لكل ىلا عت لاه لجالا| نم هذ عقب | ل اباّكد معلا اذ#ه ىئعملا اذهل ىهسف باك لجؤملا 1 ١
 رثك أو أن يم خ ىف هي دؤدامواعمالام مسيو اذك ىلع كتدئاكدكوا ممل ل وقينأ ةاكلا ةمدلا ىهم لاق( ةثلاثلا الا |

 1 لوقو هله: كرت «مستناقلاملا كلذ تدااذال ود و مخ لك ىف ىَدؤِيامو موخنأ ادداءنم .دو

 أوم لوا هناسلب لقي غنا هللا هجر "فاشل لاق (لوالا ثلا ثاسحيا طمضا اذه ىفو تابقديع ظ

 هللا م-وجررفزود مو فسويوب و كلامو ةسخ.نحوبأ لاو قتعي مرح تنافلاملا كلذ تيدا اذا هسباق 0

 حد" نأ بجوف طرمشلا اذه. نع لاخ مهو اكفىلاعت هلوق نأ هللا هجر ةفنح ىأ ةح كلل د ىلا ةحاحال ْ

 هللاهجر”ىفاشلاةحعاجالاءادالا نت ءينأ بجو دباَكَلا تا ذاو ط رشلا اذ هنود ةناكتلا ا
 ١ كلع كلم عب هنكجالناسنالا ودل كالءوهنديعل اديفامنال ةض< ةضواعمدقع تسل ل هياكل ن

 200 زوحنال (ىناثلاثعملا) هّدن نوقع ظفل نم هيفدبالفقتعلا ىياكك تناك هاوق اوقلب
 ا لاخلا ف هيدي كا رو منال دسم نقلا همحر "يفاشلا لوقهجو ةفد :-ىنأد:عزودو ناجل ا

 ءىنىف لسأولاك دعا ادو هةم لصح ل ءادالا نعزعاداف لالا ىفهدلعةبلاطملا ته+والاح دع اذاو

 | كام نوكسسي,ندومنبدةعلا ني هتالذو جيم رسعم ىلا زسأولامف الخ عصبال لل دعوا 1

 |لوانس قاطم مهومتاكف ىلاعت هلوق نأ هناا هجر ةئمن- ىلأ ل وق هجو هادا خ نءوةتالزمعلاف نطا 1١ ىف

 || الج اعز وصف ةعرسملا علسل | نامث الزنج ناك ةبقرلا ن نعال دب هياكل الام ناك املاضيأو رلجْؤملا وذل السا هيا 3

 ا قدعلا نعل دب هال ثم الا نوكتنأ جوف لاح لام لعاكم قتلا نابع ىلعا را 1

. 

 ١ تاتا لع نع كلذ ىو رب نم ئم لقا ىلع باح دازوال هللا هجر ىفاشلا لاق (ثاانثلاش .

 زاجولو نيم ىلع كشتاك الو كمل ءرمالا نم نضال لاةذ هدمع ىلع ب ضغ هزعهنلا ىذرنامعناىوررع
 || رمش نمو قافرا دّشع هنال مب رتل انط يثاب وَدسآهفقيسضتلانال لقالا ىلع هستاكل كلذ نملقأ ىلع |

 ا 0 خو ءاصصلازرخدا راني لاتعادل را

 *ر بث . اممإ

 لينا أ 0 يبا خل نا 0

 هيلعار وع راانونم و أ ادص ناك اف اتاط ها. ةاكم ىل اواان وكي نأ طرتشي (ةسماسللا لم ملا)ىل رخال ظ

 ةفشح أ دذعو لقال اريغلوان ةيالف باطخ مهو كف هلوقن الو هعس حبال م هدباك حصن ال هفسل 0
 باج رمي هوماكف ةوفنا قءالعلا فاتشا (ةسذأس !| هلكسأا) ىلولا ن ذاب ىبهلاةياك حن قآل :

 رثك وأ هتمقب كلذ ها ساذا هكوام بئاكي نا لجرلا ىلع بصق بادحا هوه نول اف لاقف باصسا ماوأ
 :؛ 0000 0 ل
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 8 نيلاصلاّنال(ىناثلا)مهح الص مهيلعاخن ديو مهيد نحل( ل والا)ءوجولرذ| ازيا اضا !صخامما

 ماشي ةمص وتلا ةنظماوناكف ةّدوملا ىف دالوالا ةلزئممممولزني مهيلع نوقفشب مهيلا ومنيذلامهءامرالا |

 نأ (ثلاثلا) كاذ_رمكع ىلءمهبلاوم دنع مهلافسمهتمنودسفملاامأو مهيف صولا لقت مهب ماقدالاو

 روكي نأ (عبارلا) ح وزال مزلب ام ةمالا موقتو اهل مزلباجديعلا مونتي تح حاكنلا سعال حالصل ادارملا نوكي
 ١ لدهن الارهاظ(ةثلاغلا "هللا )حاكسنلا ىلا جامع الف ةريغص نوكنالن اب حاكسنلا سفن ىف حالصلا دارملا

 ورا نأبهمأ اذان الل دلاءتيث نكل هحيوزت لوم ا ىلو نأز وءاماو هسفنب جو زتنال ديعل انا ىلع

 اى ةمشالفءامالاامأف دمسسلا سف: كل دىلوُم نأ ةلزنع هنذامهماونن وكف هس جيوزتىل ود نأ زاح

 | معغيءارقفاونوكي نا ىلا عز هلوقام أ ىلودالا حاكسنا ازودعال نم لوق ىلءاصوصخ نودع وز لو ىلوملا

 |كبح ورتب نم* انغابىلاعت هللا نمادعو سيلاده نا مدالا (ىلوالا هلْمسلا) ناةلكم هسضفءلضف نم هللا

 | ع ارو داع لاملاو موينغيام هللا لضف ىنفاهجي وزت نو ديرت نمرةفوأ مكسلا بط نمرةف ىلا اورظنتال عملا

 ظ و ىغل ادعو هيدصق مالكلا نا همف سداو ميس عما ذهن حاكنلا ف ةيغرلا نم عنج امرقفلا ىف سدلو

 ْ اوعبطأ لاهركب ىنأ نعادعو كلذاو أر ممن ىلع ل ديام هن امهعأ|ءام دق نءعىورو فاخ همف عقي نأ زوصاإل

 | سابع نبا لاق هل ثم سارع نياور_# نعو ىنذلا نم كدعوام مكل زمن حاكنلا نم هب كره أ اعف هلا

 ظ نب ةءلط لاهو ةءاسبلا,كملع لاف ةحاملالل_سو هلع هللا ىلص هللا ل وسرىلا لجر ىدشو حاكذ!ا'قزرلا

 نفل .ةنافمكتءو م ىف هللا ديزيو مكق الخ[ ىفمكل مسوأر مكقزر ىف مكل عسوأ هن افاو بورت فراطم

 م ةئيشاان طورشم دعولا اذهّنا(اهدحأ) هوسو نم هنع باول انف اري فري. حتزتمف ان ناكر هىرن

 ديقملا ىلع لوم قلطملاو يكح يلع قانا ءام نا ءلضف نمدقلامكمنغي فو دل. ّمفحنأو ىلاعن لوقف
 رارحالا ىناءالا وهو ضعمل!نودنيروكذ ا ضءب فاصاخ نوكي هنأ الا اماع ناكّن او ظفللان ا (اهيناثو)

 | ىنغلا عوقو ىنعملا ن وكم فاشعلاىنغلادارملان وكينأ (اهئلاثث)نوكلعاعن ونغم فنوكلع نيزلا
 [ّنا ىلعدي الاهذه بل دتسا نم سائلا نم (ةئاثلا هلمسملا) انالا ىف عوتولا نع هيءانغتسالاو عضملا كالع

 نوكي دقواريتفنوكيدق درعلا نانا هر الا ىضَمَمدف م دقت نم لكىملا عجار كل ذَنالن اكلم ةءالاودمعلا |

 1 اولاف مسمن اكسف ةصاخر ارحالا ىلع هولوت أت نورمسفملا نكلو ناك.لعت امهملا تن كاملا ىلع كلذ ل دناف اسنغ
 .[|| ميلع ساو هللاو هل اوقامأ طقاس كل ذ ىلع هء لال د<_سالاق فاخدلاب ىغل|انرمسفا ذا امأ نادال ا ىلا عجارو»

 | تارودقملا ىلءرداوت هنال هنود لاضفالا ىل_ءهنردق عطقنت دح ىلا ىهتذ ال لاضفالا ىف هناصسهنا ءملاق

تهلوةقزرلاو ل اضذالا نم مهل <:امرب داقعرماع كلذ عموهو اهل ةباسمال ىتل |
 د يس ىلا ع

 75 : نم لاح رك ذءامالا ورب ار لأ مرهزئرك ذا هناكس هنا عا ( هلصف نم هقلا مهمْمغي ىح احاكن نو دجال

 | هلع اهاماحو فافعلا هسف:ن م با اط فذعت_بملا ناك ةفعلا ىف دهتعلو ىا فق .ةساو لام ةفكلذ نع
 | لاق هنم نكم ملاذا ئثلا را ادجال لاقي هما ال وصولا نم نونك.ة ال ىنءملافاحاكسن نو دحيال هلوقاماو

 || نءنيطاصلا عوز ىلعدمسلاث عباس ىلاعت هنا لعا ( 39 ان 1ىدلا هقلالام نءمهوب اواريخ موف لع
 | مهسفنأ قوفرصتبنارازحأ اوريسميل كلذ اورلطاذا؟مهوبتاكي نأ ىقمسيغر قرلا عمءامالاو ديسعلا
 ال طرشلا ىنعم نهضتلءافلا تاخدو هيرضافاديز كلو قك مهوتاك هرمستي رعضملعفب بوصنمو !ءادسالا| || ىلعع وذم نوغتس نيذلاو هلوق (ىلوالا هلئسأ ا) لت اسءانههو باك لا نوغّدس نيذااو ل 7 رحالاك



 الو

 ىلا لن نايوررمترعوال قلاتل هلئاءزلغ أه .ةرثلف ىلعاماكمناعانم مال لاوةالسلا هنلع | ١
 سلا قّدعاةلعسملا تمظءاَدمل ةطلغا تَرصق ث نكن ال لاه" ةنحلا قش دبا غ اع ملسو هيلعهللا ىله

 اولاو اممم ف نعت نأ ةتقرلا كفر اهقتع درع «نأ ة وسلا قدعال لاقفأ د اواسنلالاقفةس قرلا كفو

 وهفةفاضالا هذه هملَع قلطً امو ىلاعت هقلا لام نم هئاطعام ىعأ هنأ (اهدحأ) وسو لوقلا اذه دك يو أ

 مصدق ىذا اوه مث ان“: :1ىذلا هلا لام: نءهلوق نأ (اهمأ :ان م)برقل هوو ف هفرصو ةقدصلا )دس ناكلام

 فدعا ىلماف تنال قولو هدد ىلع هلال عيا نيني نامل ناكل ا لامو هضعن حارخ ان مو كل اهلل كلما

 هل لص« مل دّقعلا برقع طقسامو هش ف «رصتل | هنكعو هدب ىف له ىذلاو ذهل ا هان امن (اهثلانو) جتص 17 ٠

 ليوأتلا اذه ةعص تاع دب ناهجو امهه لمقن اف ءان ىذا هللا لام ن.ههناب ةفدلا ودعسا الق كال م ديت ع 2

 [|/ فوطغم هوناودل اوةنأ(ىناثاا و)ةقدصلا لامن هذخ أين أ امنغناك ادا هال وال < فيك 2

 بطال !نوكي ليوأتلا اذه ىلعواد- او نيعضوملا ىف بطاخلا نوكي نأ بيذم_هوتاكف دل 0
 ءالوال 2 ةقد_طلاكل:نأ هاو ل رالاامأانلق نيالا رئاسة لن اثلافوتاداس!ىلوالاةي الا ىف |

 بسيدي لهنالءذخ ا امىلو ملا ناك قابلا ءادان ءزع 1 وخلا ع. اق د ا :
 ةالصلا هيلع هلوق هملءلدب هنماهثروو ريمان ههقدمأا ىرتشا نك هناَكَلادقع بس نكاو ةقدسصلا || | >

 فالعب مث موق باطلا مصن دق هلا ىناشلا نع( باوحلاو) ةيدهاناو ةقدصاهلوذ ةريربشي دس ىقمالسااو | | |

 الفهلوةيءاملوالا بطاخ مش حجاوزالل باطاناق» اسنلا مقلط اذاو ىلاعت هلو ةكم هر

 ميهريغل لاهو مه وصاكف:داسال لاق انوها ذك نيئربملاريغ نول" اغلاو نولوتب امم نؤريم هلوقو ّندواذعت

 نأوهو بئاكملاءانياىلوملا ىلء بحي هللا هجر ىذا !١لاه(ةيئاشلا هلكسملا) ,ضريلو هل لاقدأ هاو | ظ

 بو دنم هناهبامصصأو ةفينوب او كلام لاهو هنم ذخ ا مماءزس هيلا عقديوأ بالا لام نماءزجه نع طع | ظ

 بوجولا ىعالاو ان [ىذلا هللا لام نم ههونآو هلوقرهاظ هللا هجر ”ىفاشلا ةحبجاوريغ هنكاهيلا |
 اكل و يك سام و صأمهرناةروقو ,هواكذ هلوقن ا هملع لف |

 ثيح نم هللا هجر ةفينح ىلأ ةنيإسملا ةماع عم لب ىلاوملا عماباطخ سيل مدوفآو هلوقن أت نثدتف اضيأوا
 ل ا اي ا «ب.عش نب ورع ىوراه ةئسلاامأ سامقلاوةئس-ا

 نءةورعنءوهردّ#ب هنع طقدامحاو املس اناكولذ ديعوهفقادارشعالااهاداف ةسقوأةئام ىلع بتاك | ١

 ةيقوأ ماع لكى قاوا مق ىلع ىلهأ تنناكدق ىفا ةشةاعا,تلاسقق ةريرب ىنتءاج تلاه اهنعهقلا ىذرةسشئاع ْ

 مويطع انا اوبح نا كلهأ ىلا يسرا نع هقاىضر ةشأ اعتلاقف أش اهتاكنمتنق نكت لو ىينعاف | |

 ىانبااهتم كلذ كعنعال لاقذلسو هيلع هللا ىلص"ى هلل كل هتركذفاوبأف تلعن ىلكئالو نوكواعمج كلذ |

 اهنءىَدْؤتنأ ةشئاعتداراوائيشاهت اكن نمت اماه لالالا سورا نا.الولا مناف قّدع ان

 نأ قحبات : اهنا لقب لواهلعركنلا هللا لوسر تول هيلقل سد لوسرل تك ذوةيكناه اك

 هيرجو ناكل بجاوءاتيالا ناكول( ل امالا) نيهبو نك سامقل اامأ والو ة تدثف ؛ذاهتناكضعباسبنع طع 1

 ناكول ( ىناثلا) باسج<الاو طاقسال اىفانتل لا < كل ذو هلاطة صو هلا مسومدّقعلا نوكسف دقعلاداتاعم ظ
 | كلذل ل صح من نيدناسنا ىل_ع هل نكد سملاو دل طق سناك لِ همع عض نأىلا حاس ااملامجاو طخلا ظ
 الوهو أ امواءءنوكسحي نأ اما ٠انيالار دق ناكل كلذكن اكولو اه اصقرم دي هناف هلم لوقالا ىلعرش" الا

 ِكلْذو فالآ َةدرأ داك اوفال ةثالث ىَذأ اذان دعف نيفلا ةناكللان وكس" نآس حو امولءمناكناف ظ

 مهردهملع قيام دمع بتاكملا لاك مالسلا هيلع هنالواهشعيءادان و ةعيالف طورتشم اهعبجيءادانال ل طان ل

 ٍفاأ ل عهدبع تاكو زم ةلزنعري_صةلووجحم طخلا دعب قابااّنال ةلوو باكا تراصالو عم ناكو او ا 1

 مكتاساوهركتالو) ىلاعت هلوق «انزلا ىلعءا ركألا (رشاسعلا مك11)لعاهتناوزئئاج ريغ كل ذو امشال | مهرد ا 1
 (م-رروغغ نهارك ادعن نم هللا ناف ّنوهر نمو ان دلاة اماما ضرع اوغّسَتل اند ندراناءاغبلا ىلع 0 ١

| 

0 
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 قي نا هءتاكي نأ ءالوملأس يصل لاقي ىزعلا دب عنب باعي ول مالغف تازئا مناف هر / الا لوز تنس ْ

 نااساسهارسع نأ ىوراخرئالاام ارا دنيرمشء اه هدهل بفووراش دهن ام ىل_ءهساكفتب الا تل

 2 هءلء فاسو اريش مهيأ َماعن امهومتاكسف لاهو هب رضو ةردلا هيلع عف رف ىأف نيس نب دهشاما نيربس تتاكي ١

 رج كلذ ئرق ةناععلا نمدحأ رعىل_ءركت ,اموالظ ةردلابهيرمض تاكلامجاو كل ذ نكي مل ولو هندتاكنل |
 بهذ هاو ىعشا او نسا و سابع با لوقرهاظوهو با.حتسا سعأ هناء اهقذلارثك أ لاق وعاجإالا :
 يمال ام لحال مالسلاو ةال_عأا هم ءاعهلوقد هملعا وهحاو ىروثلاو ىفاشلاو ةفم واو كلام | 1

 ' ذك ةكلذ بع الاكن ةراذكلا ىف هقعي نع هع تاطر وأ هناك | باطي نأ قرفال هناو هسفن نم بيادالا ْ

 انت 2:05 هلامب هلام عسب نأ مدي ف. (لزالا لاز اا)نالاؤسانههو عحأ تاضواعملا ةَقيرطءذهو ماكل

 أ ه 1ةلايسراص هس ءىدؤروأ هبدؤ.ف هم_ستكب لام ىلعهقتع ق زاعادا م زو نأب يف عرشلا درواذا | |
 اك زلا هلا عفدول هنالمعن اناق ةباك االول هكتاعالام هياكل ا دقمد ديعل ادم سد له (ىاشثلالاؤسلا) ٍ

 م عرأ قتتعف ىداءاوسهل ل هالومىلا عفداذاودل لحام ”اكم راصاذاواه ذأ نأ الحيل بتاكي لو ظ

 كلذ لعفشمل نكي ملا هالواف بسكلا ]1 ىف د اهتالاو د ١ ىل-ع هثعمت هراكلا نااضيأ دفة دوقرلاىلاداعذ أ[

 ا ,ة نم ق نعول هنالءالولا اضي أ دغتسيو باوث هيض همناكا ذاو باوث الف هعاناذا هنال باوثلا ىلوملا دمغة #بو ْ

 هلوةامأ دئاوغلا نمءانركذ الاكل از اود عرمشل ا دروف هلءالولاف باكل ان وع اذاو هالو نكيلل هرندغأ
 عاعناملسو هلع هللا ىلص ىنلان ءىورام (اهد-أ) اهرجوريذلاىفا ورك فاربخ موف م اءناىلاعت | ١

 ْ ةحارض>- اذا كيلع بتكالتو لاملاريسلا اطع لاه (امأ و) سانا ىلعالكم_هرعدت الذ ةفرح مهل 1

 لاهتو ىلصاذا لاه نيريس نب ان  (اهئلانثو) سامع نبأ نع كلد ىغلبو لاهالام رت ىأ اريخ كرتناثوملا |

 ةنامالاريقت ايد ارملا هقلا هجر ىىذاشلا لاق (اهعبارو ) نيدااىفاحال نسما لاهو اه د صوءافو ىلا |

 زوكرالاملالططاو كترك تايد ط . هناق امومالا ل_هعاأق ناكل ادودةمنال بسكلا ىلءةوةلاو |

 زوال هنا برقالاو هءتاكب نأ بحت -!الامه دحأو ان اطرمثل ادةف اذاف هعيضنالو هموغ ىف هفرمصي انممأ ْ

 حالصا ا هي نوديربامنا ريخ همفنالذاولاه اذا سانا مالكم موهغاا نأ (لوالا) نيه بول لاما ىلء هل ١
 اد د.علا نأ (ىناثاا) لام همف لاقيالو لام نالغل لاةيامنا هنالا ريخ مها ّماعن الاةا لاما ادارأولو نيدلا ىف |
 هللا هحر ىفاشلا روم ارو مافلاهخ اكو دوعنان قع لمص تأ والقدس لاخلا هكلامالأ

 ىنأ اريسفت همف لخ دو ماقلاب هاك ىلع دوءب ام كاد لك تالكلذ طفح هب قثولو بسكلا نم نكس نأوهو | ا

 ْ قاهر فاشل اريسفت ىف ل ادوهو بسكلايهرسسف مالسلاو ةالضلا هيلع هنالردلا لسور ءاعهلل ا ىل_ ف ١

 ل اب بطال ىفاوهلتخا (ىلوالا هل كسملا) ناَتلمسم همفف مكان” [ىذلا هللا لام ن ءمهوب اود اوقامأ

 اءز هيلا عف ديوأ باكل الام نماءزتب هنع طخ ىلوا اوه هنا ماهدحأ) هودحو ىلعم هوب 1و '
 | هنمذخ ام

 فاس كلدوءانغتسالا هب عقد اردق طع نأ ب لاهو هلرامللا لعخ نم «م-(نةهردق ىفاوفلتخا| 7

 هلام الغ نناكمنا | نمنرلا دبع ىفأ نع بئاسلا نءاطع ىوو لامملا عيرط لاقت نم «مهنمو هماقو لاس 5 ةراكنأ

 ىذلا هللا لام نم مهول او ىلاعت هللا لوقوه لوو كل ديان نمهأي ناك املعن ا لاهو هب "اكم عب ردل كلرتو

 عضوو افلأ نيثالثو نمزج هلادص ناك نا امهنعهَللا شور عنان 2ىززاب عيسلاف لعفي )ناف مان ١
 أ اكل لامع ادا ىلعدي نعتسساف بهذا هلل ام همإ ءامقهلا دمع بتاكرعنا ىوربو فال 1 هد هسا

 ظ هرخؤيرع نان رد . الامد رقمت كإذ كلرداالنافاخاىنا لاف مك رخآ ىلا هكر رول تناك ١الاتو

 وق ىف تاقدصلا نم مهل هقئاهلعج ىذلا م 4 هس مول 1و دارملا(اهيأ و زب نأ ةفاخم مومنلارخآ اىلا

 ًاومجبأو سانعئي نع ءاطعذباورو ىىذفلاو نس سما لوقوهو :ذاسل اريغا باطم اف اذه ىلعو باهر لا ىو
 ةداسلل ىلاءتهتنانم ىعأ اذه نا ( املا” ول سفن بتاكم ىلا ةضورةا |هنقدص عقدي نأ دسالزو عال هن | ىلع .

 [|| لاقو ىذلاو نلتاسقملاو ةمركعو ىلكل | لوقاذهو منكسخءانج هاك ل تناك لا اواني نأ اننلااو |
 ك0

 همإع



 17و
 - + ا تحسس تيا مسمع هع

 ًةنالثتافصينآرقلا ضو ماختالا هذه ة رولا ءذه قرك ان هلاضس نازعا (نيقتملاةظعومو مكلبق ||

 نع صفحو ”ىءاسكلاو ةزجو صاع نم اًارق اردو ت الضفم ىأت اننم تانآوكيلا انا نأ دل وهل اوق(اهدحأ) |

 هنمو نيس ىعع نب نمن نوكتوأ نيم ررعناسات لاق اكسال نيمتاهنا قانونا رشوان
 هنا(امهدحأ)ناهجو هبفو مكلة نم اولخ نيذلا نمالشمو هلوق(اهينانأف)

 ٌلاصْعلا لوةوهو هلم نآ ردلا فلز اف دو دحلا ةماقاا نم لس الاودا روتل ا قركذاملئئاديريىلاعثأ|
 أ باتعلا نم مهبانال- | ام مكلانس نعي لس رلا بيذكتىف كلا مهااح نم اهشاكأ الثدو هلوق (ىناشلاو) | أ
 قاقحتسا ىف مواثم منك ةمصعملا فمهوقكراشاذامكناا ولغتل مكلالثم كلذ انلعجف ىلإ_عتدقنا ىلع هدرة ا ظ

0" 

ْ 
1 

 أ

 ىحداعملا لعف نمريدمتلاو دءءولا هيدارملاو نيَعملِل ةظءومو هلوق (اهئلاثو) ل:اقملوقودو ت تاقعلا |

 انهو نيقدملل ىدح هلوق فاضان رك ىجا هلع الرك ذل انني ةمملا صخ ىلا عت هنكل لكلا ةظعوم هنا ىف ةببشالو
 أ ناعالا لئالدن اناس ىف (امهدحأ )نيلشمرك ذىلاعت هلالعا تانهلالا ف ل وقلا + ماكحالا ىفمالكلا رك
 هناصس هلوق « وهن لال !لثملاامأ“ ءافاناو ةلظلاةءاهت ىف ةرفكلا نايدانا نام .ف(ىايثلا) روهظلا ةناعىفأأ

 اهناك ةجاجزلا ةجاحز ىفحامصملاحابصمامق ةاكشكهرون ل_ةمضرالاوت أو مدلارومتنا ) ىلاعتو|

 رون ىلءرونران هسسمت لولو ءىضي هتيز داكي ةسرغالو ةمقرمم ال ةنوديز ةكراسم ةرش نمدقوت ىر دبكوك. |

 3 «.الاءذه مالكلا نأ لسعا ( ( لعن : لك هللاو سانلللاثمالا هللا برضيو *اشئن ءهرونل هللا ىدهي | ظ

 لوصق ىلع بتم
 ةيفبكلا ذهل ةغللا فعوضومروالا ظفلن العا ىلا عتدقنا ىنءرونلا سءاقالطاىف *(لوتالالصفلا) ف | ١

 ظ انهن أنك ل صتسي شكلا ذو امهرشو تاردطاو ضرالا لراس اورمتلاو سعشلا نمةضئاغلا |
 الاد ملا ثو دح ىلع ىلادل ل لدلا ناكمم هلا ع نع ةرابعتناكناةضمكلا ءذهنأ(اهدحأ )وج وأ | ظ

 هذه نكلر وهن ةئاقلا ضارعالا عسجب ثو دع مل ملا تود تي ىخاض رع تناكن او اهو د ىلع |

 زاونلا انلقءاوسانا (اهينانو 0 لاحم ىلا عت هنا هلل ىل_ء لوا نأ ىلع ةلالدلا ةماقتا دعب تدثناهت اًةمّدقملا

 لاهحاف هفالاس ناكناو مسقنم هنا فك ثالذا. مح ناكنا هو مسدتطم وهذ مسا فلاح مأوأ ميس

 الأ لكو هيازخا ىَةدغىلا قدح ىف ةرةدفي هنأق مسقلم هلكو مسقنمر ونة ريدا ىلعو مسةنم مسقتملا ف |

 هريسغي ث د هناذل نكميريغلا ىلار حفلا هريغىلا رقتفم هقتت فو هذر قدم لكو ريغ هن اما نعي

 ' اذه لوزبال نأ بحول هقاوهناكو سوس ارونلا اذهنأ ) اهئلانو) اهلا نوكمالف ثدروتلا

 تكاوكلاو سءنتلا عواطب عقب سوح رونلااذ_هنأ(اهعبا رو) ىلا معتدل ىلع ىاوزلا عانتمالرونلا
 يوك ر2نوكننأاما تناكل ةيلزا تناكولراونالاهذهنا (اهماخو) لاحم هلا ىلعكادو |
 لوصحلانةق وا ماك ماف نام ىلا ناعم نحل تالا هانم :كر لسا نال دكر تم ن وكت نأ اج جال |

 ِإ ةنك اسنوكتن أر ئاجالو لامحم ةيلزالادكرحلافرغلاباقوممنوكينأ عنتم“كيزالاو لالا ناكملا ف | ظ

 ناكم نمل ةةراونالا ىرئاناللاوزلا زئاحنوكسسلا نكل لاوززلا عمم ناكلام !انزأناكولنوكسلاّن ال ظ /

 ة-ةاه ةيفكوأ اهس> نوكي نأ امارون!!نا ( اهسداسو) را م .

 ناكنا دعيرينتشي د: مسحلانالو رن هنوك نع لوهذلاعما_هبج مسخ قمت قال اللا سس ل

 اهلازوحح» الرمغلا ىلا جايتدم لاو م ىلا ىلا ةسا < ملل ارةمئاسقلا ةم ةنذكلا٠ نكا ىلاشلا تئفاماظم ظ ١

 ماا الاوز او هلاصسةالا تأ نودقتسي نذل وئام وق لطبيب لثالدلا هده عومجكو | أ ْ

 لط,لارون ناكولوئثهلثكس دل هلوق (لوالا) نيهجول م-هأوق دا سف ىلع حم ف نآرقلا ةدصن نوفرتعملا | ا

 رولا سفن هناذ سل هنا ىف ححيرسد هروب لم ىلاسعت هلوقنا (ىناشلا ( ا الءالذأ ||| |

 هرهاط ىذنقد تاومكلارو هن هلل هلوق ل_.قناف“ اثدن-ةرونلهللاىدمهلوق اذكو «لافاغمروذاالب'

 يد 1 ما ضفانل امبنيوارون هناذ فوه نوكيالنأ ىضتقيءرونلثمهلوقودون هتاذ فهلا ْ
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 ظ ْ رودمتلا ىلءءامالا ءاركا نم عم ابك د عبتامسهتاكوءامالاو دسعلا ب وزن م مزلد ام نيبا- ىلاسعت هن املءا 'ء

 ]|| تس ق فانا ىفأ نب هلادبعا ناك (لوتالا )وجو ىلعاواوزن بسىف اوفا ا (ىلوالا "هل سملا) لئ اسم انههو

 ناننث تكشف تئاريض نءلءبرعضو ءاغملا ىلع ّنوهركم هل .ةقو ىوراو ةرعو ةعماوةكءسمو :ذاهمراوح

 ةبراجريسالا دوارفالجررسا أها دبعنا (اهنامثو الا تازتقلسو هيلعهقلا ص هقلا لوسرولا نم
 ريسالا نم لمت نأ ءاجر كلذ ىلع نأ نبا ههركاو اهمالسال ةير اذا تءنتماف ةإ سمر راما تناكو هنا دع

 || ىلا باني هتلا دبع ءاج لاه امنع هللا ىذر س ابعنبانعملاسصونأ ىور (اهثلانأو ) تازتق هداو* اذ بلطمف
 ١ ||| نالفماتيالمذههتتا لوسرا لاق ف .ذاعم ىعستءاسنلا لجأ نم ةيراج هعمو لسو هملع هللا بص هللا لوسر
 رباج لاهي الا تازيق مالكلاا داعافال مالسلاو ةالصا ! هيلع لاةف اهعفانم نم نوسصنف انزلاب اه رمانالفا

 |[ ةئاثلا هلكسملا) هي الا تازئقءاغملا ىلع ىهركي ىدمسن ا تلاقف سانا ضعبل ةيراج تءاسهننا دمع نبا

 لاف ةهركمريصنالف فود ن مريسيلا اما سمنلا فلت ىضتتياسجفيوذتلا لص ىتم لصءعيامغ اهاركالا
 كلذك رئارملا لاس نأ الا ءامالاءاصتةة ناكن او صنل اورفكل ا ةلكى لع هاركألا لسة انزرلا ىلسعءاركألا

 اهاتفدوارت لاهو هاتفا لاه ازواج اغىلا هت لاه ةافدكول لاو ىتةلولمهلا لوقت برعلا (ةثلاثلاهلعسلا)

 ىتمأو ىد عل ةبالو اتفو ىاتف مدح أ ل دما ثي دملا ىفو تائمؤملا مكتانق نممكنآعا تكلماسمملاكو
 || ةماكب قاغملانأ هب لون ىذلا ( ةسماللا "للّمسملا) تب ىهفءاغب قش تغب لاسةيانزلاءاهبلا ( ةعبارلا ةهلثلا)
 نا ىلءمهقاف:اوطرمشلا نا ةلكنأ ىلءةغللا لهأ قافتا همع ل مل دلاو ثلا كلذ مدع دنع مدعئشلا ىلعنا
 | ىلعنا ةملكب قطعملا نان مكسلا بج ولن مَدملَقنل نيم دعا نيتاه عومتو هن اغا دنع مكسحلا ىنشي ام طرمشلا

 | ءاغيلا ىلع ءاركاللا نم عنملا قلع هتاصسونا لاسقفذن الا هذه ف اانخلا جحاوعوشلا كلذ مدعدنعمدعثوشلا |
 | دوم اذاانزلا ىلع ءاركالا نم عنملا شيال نأ مزلهوترك ذاك مالا ناكولذ نا ةملكب ندحتلا دارا ىلع

 | لص انزلا ىلع ءارك الا نم عملا ناف دجو لوأ نهدتأ !ةدارا تدحو ءاوسهناف لطا. كل ذو نصحتلا دارا
 | كلذد ف هنكلو نسخت اةدارا مدعدنءانزلا ىلع دارك الاز اود ىْضَدَميْهب الاره اظنا عازنال(باوهلاو)
 |١١ عن انزال ةهراكرغاهبوكلاسوانزلل ةهراكن كت ملاهة- ىف ندختا | ةداراد سون ل تم هنال هدسفن ىف هعانتمال
 | أ بااغنزاودورشآ اناودج همفرك ذ نم سانا 1 نمو هنا ذو هسسف: ىف هعانشمال كلذ عنشم اف امرلا ىلعاههارا

 | موهفم فنوكيال بلاغا ل.دس ىلعدراولامالكلاو نسمتلاةدارا دنعالا ل_مال هارك الا نا لاملا
 | نكي مرحال قاّمشلاةلاسىف علل اع وقو بااغلا ناك 1 نكلو قامتْشلا ةلاحرمغفز وح ملذنا نااكباطللا
 | اذاوهلوق لسةلا اذه نمو موهفم ه,ت دتف ا امن امملعح انج الف هنن ادو دح امهت:ال نأ سفح نافىلاعتهلوقا

 أ رصتلاو اور فك نيذلا مكئتفي تأ فخ نا ءالصلا نءاو رصّةةنأ حانج مكس لع سيلف ضرالا ىف يرض

 هانعمشلاشلا (باوملاو) انههاذكقبااغلا لبس ىلع ءارحجا هئاصسس هنككو فودنا لاح صتخعإال |
 ْ ناسا ىنأ نب هللا د.عةبراح نأ انبورام ىلع كا ذك تناك اهبفدي الات درو تلا ةدَعلا نال اند ندرااذا

 | انلزنامت بير ىف مةكن او ىلاعت هلوقهريطن اذا ةقفاومةب"الا تازنف اوهرك اف فافعل املط هيلع تعنتماو
 ما لديام هففانزلا ىلع ّنههاركا نم عنماا ىلا عت هنا( ةسداسلا"ءلشسسملا) بيرى منك اذاو ىا ان دبع ىلع |

 ١ | هذدو كلذ ىلع اههركم نأ هل لد اهح وزاذا دمسلا ىلع مزتمت نأ اسهل سلف حاكنلا ىلع هه ارك !مول نأ ىلع

 ْ نمسك عب اين دلا ةاسهلا ض رعاوغتتلا هةمتىأ انه ندران اه وقامأ ب اطخلا لماد ةلالد ةلالدلا ْ
 .[| كاست هنادي الا ف سيل هنا لعاف ميسر روذغ نوهركا دعب نم هللا ناف َنوهركي نهد هلوفامأ ّنهدالواو |

: 
/ 
١ 1 

4 
 [| ءاركالاّت ال ني مجرروفغللاناف (امهدحأ) نيهو ه.فاوركذ مرجال ةهركمالو أ ءركمال يحرروفغ
 ا | همنا دارملا (ىناشلا) لعن افهلرذعءالةءركملاامأ ةهركمالر ذعءارك الاّنالةبوةعلاو مالا لازا
 [|| ىلعوزاعخالا اذهىلا ةخاحال لوالاريسفتلا ىلع ال ف.عضاذهو هبودلا طرمشب» ركصملاب مدر رزوذغ

 0| نم اولخ نيذلا نم الثمو تانبم تانآ مكمل اابنازئأ دماو) ىلاعت هلوق * هسلاجاتح ىناشلا ريسفتلا

 تحا 5



 ا

 1 أ تاضضمثلا هذ هارباغم هأ ةشاما ىف ثم نم هذ انالافة زامل بامرهغةكراشملا ناموا جا صوصخ

 كارداوريسغتل عمم ت تاماكل الار دانالف فرشأ تاماكلا لارذانأامأو ةيلكل !ةسهاملا المع دش

 تننةهاما تيئامّنال َدحت ةعق ةاولا تامئزحلا ارد نمضني لكلا كارد نالوريغتلا بجو تادرس ٍ
 ”لاردالاو مْنمرَع ىلا لاردألا(ثلاثلا) فرشأ ىلقعلا كاردالا نا تدثف سكعت الواهدارفاعمللا |

 نوكي الئ سح أن منال مجمع ىسملا لاردالا نوك امأ فرش | للقلانوك,ن أ ب جوذ جنم ىلع ١
 نكلو ىرخ أ ةّرءهب سال ىرخأ ةّرم ساهل لمعّساول لب هلرخآ س اسمح | لوص ا اردس سا سحالا كلذ
 اهانيكر ا روم المع اذاانالف عمم ىلتعلادلا ردالاّن أ امور ساسالسابشالا دات وكيالكلذ ا

 لمص ىلا هن لسولا نكمي هناق لصاح للقعت لك اذكهو رشا مولع باستك !ىلا اهبسكرتب اشاسوب اناوةء ف
 ةرث :كلارومالل عسنبال ىسحلاكاردالا(عب ,ارلا) فرشأ ىلةعلاةلاردالا نت شف لب اهالامىلا رخآلة عت

 اهلعسني ال 2 الا ناك كا رمل كاردالا نوكي نأ بجوفاسهل عستي ىل_ةملاكاردالاو |

 عمسلا ناولال ا كات امال نا نم لص - هناكانول ل رداف اهزممت ن ءز عةرششك ن اولأ هملعى او ولاذارمصملانالذ]

 اوأ عستم ىلقعل الار دالا نام اوزم.ملا لص لو تاماكلا كلت هيلعشستلاةريثك تاطكملعتااوااذا |
 ا ول كلدو راكمانو قيادي دنلا نك ىلء هتردق تناكرثك ؟ مولعلا ل .صت ناكر ءلكنالف ١

 قولا كلذ قفة ققلاتاسوسملا تكردااذاةمسحلاةْوقلا (سماخلا) فرعشأ ىلةعل كار دالا نأ

 فرفض ثوصلا ععس نأ هنكمال لالا كات : قف رو ا ا ع“ .ناف ةفمعصلالاردانعزشت |

 فعضتو نيعرالا دهب فءعضت ةمسلسا ىوقتلا (سداسلا) لوةعم نءلوةعءاهلغثيال ةملقعلاة ونلاو 3

 ىوقلاو ندبلا بارلشب جوموه ىذلا ن دبا ىلع سفنلاءالمث-الةيسوءىعىتلا راكفالاةرثكدنء |
 ةوقلاءانغت_ساىلع ا :لدننددلا بار 1ةم-وملاراكفالا ةرثكدنع ىوةثو ندع رالا دعن ى وقت ةيلقعل |

 قرملا كردتالةرصابلا:ّوقلا (عنالا) اهبلا ةمسلا ىوقا!جاستحاو تال الا هذان نعةلثعلا | /
 قرتتامئافدهلاو برقلا بح اهااس فاتختال ةماقعلا وم او دمعبلا دس بلا عمالو بي رقلا برقلاعم ظ

 اهزئم هنوكع م هناةصو هللا تا ذر دن لب ةدحاو ةاغط نم لقا ىف ىرثل ات تحتام ا لؤتوشرعلا قوثامولا ا

 ءامشالا نمر دتال سلا :وقلا (نماثاا) فرش دمع ولا تناكف ةهطاو دعملاو برقان ا

 رهاذلا املا الات ثكردااماهنالذانالا تكرداام ةَقدقلسا ىف ىهف نانالاثكرد!نائاه رهاوطظالا ١
 ةوقلافنوللاو مطسلا دّر_نعةرامعنافنالا سياف قافتالابو مطسلا كلذي مناقل ان والاالاو همسج نم | 0

 ا ردم رهاظوءامشالا ن نطا:ناف لقال !ةٌوَقلاامأ نطابل ىف ذوغنلا نع: زجاعةرصابلا !١
 ةيسلاءاروت"لئاعل ا:وةلاتناكف ا ممارجا فو اهي صوغتورهاوظلاو نطاوبلاكردتاافءاولا |

 : : الا نا لل طامل ىلا ةم_لانوروف ةرهاظلاىلاة.نلاءىميذةرصابلاةوقلاامأر هاظلاو نطابلا |
 كردموةلاعفا عج وقامت هتتاوه قاما[ ةوملا ؛لردمنا(عماتلا ) ةَرصابلاةٌوقلانمفرشأ لقاعلا
 ةوداا فرش ىلا هلقاعلا هوم !فرعش .-ل نوكح' نآس وذلاكشالاو ناولالاو»:رتماسلا وَلا

 ل ردن ةهقاعلا:وقلا ) رشاسقلا) .لاكشالاو ناولالا فرش ىلا ىلاعت هق'تاذ ف رمش ةماسنك ةرصانلا

 لو ناف كلذلو تامودعملاوّنادوجوملاتاضورعم ى مىتلاتاسهاملاوتامود_ملاوتادوجوملاع

 ىعسهودوحولا ىعسمرومس ةلاحمال قوم_سم كلذو ناعفت بالو ناعمتحرال مدعلاودوجولا نأ همك ظ
 كلردتالامافةرصانلات ول اماو وئالولا قطان ندر ومالا عم طاسأ دة نيروصتل يذهب ةناكف مدعلا

 ناك ة-:اسوراارهاوللا نمسخأ ماس>الاو ماسالا ضراوع سخأ نءامهو نا ولالاوءاوضالاالا: ْ

 تامود_هلاوتادوجوملا ع..جووهفلقاعلا وعلا قاعتمامأو ثادوج وأاسخأ ةرصانبلا ةوقلا قلعتم ١
 دحاولا دوك دكار لعىوةنةلئاعلاةَّومْلا (رتشعىداحلا) .فرشأهلقاعلاةَو ثلا تناكف

 ساما مضت امنالألاذف يثكلا دوت ىلعىوق:ةلقاعلا وعل! نأ ام كلذ ىلع رشالةرلا ا |(

 ع ار ١ ا /
 ا
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 ةتاصسةاوق(ثلاشثلا) ضقانتال قد رطلااده ىلءوهدو>و هم ركب نئأنملا عنا سلا ا

 نو كح, نأ لمع سف ىلاعت هنت ةلوء مروا! ةمهامنآىف حب رسد ال ذور وذلا وتاظلال_عدؤز ىلاعتو
 روهلظا بسرونلا نأ (اهدحأ ) اهوبوهفاوركذءابلعلاو ليوأتلا نمتبال هنا تدثفارون هلالا
 "ىلو هلا ىلا.عت هلو ةكوهف ةبادهلا ىل_ءرونلا مسا قالطا مد ىنعما اذ_هىروذلا تكراشا ل ةبادهلاو
 تاج كو لاهو ارون هلاثاعسو هانس-اف اًميمناكن أ هلوقوروذل |ىلا تالطلا نم مر ذع اونمآن يذلا
 دو ' لازا ظرالاو تاوملاز وو ذى أ سشضرالاوتا اوعملارون هللاهلوةذاندامعنمءاشن نمهب ىد-_منارون

 لوقودو ضرالاو تاوءسلا لهأ ىداش هّتتادارألا نأ لصا+طاوتاوءسلا لهالالا لصةالودا دوا وه

 ةرينةجوةغلاب ةمكك ضرالاو ثاو عسلاربدم هن اذارملا (اهينانأق) موهنع هللا ىذر نيرثك الاو سامعنبا
 وتلك مواوهذا:سح اريبدت مه رب ذم ناك اذا هناق دلل | رون هنانلاعلا سئرلا فص وبك كلذي هسفن ف صون و

 رالاراخااذفأو « ةمدعوثمغو روناناتنأو * ريرح لاق قرطلا كلاسم ىلا ىدتبم ىذلا
 ال لونا بو دق هنا نحال بل ىلع ضرالاو تاوعسلا انا ما (اهئلاثو) حاجزلاو

 يرالد لوقا اذهقاورك ذّْمضرالاوتاوعساارو:مءانعم( اهعبارو ( ارون مالا اذهل ىرأام لاسةي

 3 م !اورمقلاو سمس اباه ر رنم(ىناثلاو )ءان الاب ضرالاو ةكئالمل ارءاعسلا َر ونمهنا (اهدحأ )هج وأ

 نع ىو صوحو:العلاو ءاسنالانضرالا نيزو بك اوكلاورمقتلاو سمشلا» ءامسلانيزهنا (ثلاشلاو)

 2 ةهروذل هللا ىدم هن 35 "الاون [ىهلوقّداللّرالا لوقا اره برقالاو ةنلاسعلا أو ناو بعكن بى

 هل ريف فنص هللا هجر ىلا زغلا شل نأ لعاو يلمبلاورلعلا ىلا هءادهل ارونل ا. دارملاو نأ ىلعل دءاشد

 لسع لقناناو وهالادونلا سيب ةقيقطلا فروهللاثأمعزوراوالا ةاكشم ىعسملا ناكل اهب الا

 خذرامتاروتلا مسالاقذ فاصنالا لمدس ىلع هدا فو هتعص فرط: مث همالكى وة: ةريثك د ئاوز عم مهرك ذأم

 1 ةمرالا ترانتسا لاقمف فس كلا ماسح الا ءذهرهاوطظ ىلعرانل اورمقلاو سمشلا ن رمةشئالا ةمشكل

 ذل فلا تمتخ انا ةيندكحلااهذهنأ مولعمد اطثامحلا ىلءحارسلارونو بوثلا لع سءكلارون عقوو
 ْ موك ىلع تاثر ماهذهاردا فق اكدنام ولءملا نم مث ةملحتمةرهاط اهب بريصت تامثرملا نال فرسشلاو
 نابمعلا تسىفةرهاظنوكتالا ترانتسا دعب تائرملاذاةرصايل انيعلادوج هيب ةرد اذكنأ ةريدتسم
 ا ةرصابلا حو رلا نأ ىفهسبلع حري متر ىهظال هنم تبالاكر هنوك قرهاظلاروتلاةردالاحورلا ىواس دق
 فصوناكف كاردالاهدنعلب ا دابا سافحرا.ك1نارونااامأو كاردالا امو ةكردملا ىف
 اولاقفت :ريصبملازيعلاروث ىلءروتلا مسا اوةلطأ م رجالفرصمملار وذلانهثمق> ًاريصاتل رونا ابر اهظالا
 اذه تناذارصبلارون دّقف هنا ى 1 هنا سعال ا ىفو فمهض هدمعرون نا ش افنان ىف

 ةوقلا ىهةريصبلاو ناولالاو ءاوضالل ةدكردملاةرهاظأ انيعل اوهرصبلاف ةربصبو اريص نان الل ن الو ذف

 اوددع,منأال رون نيك اردال اع نم داو لكف "لرد اروهظ ىضتةي نيك اردالا نم دحاو لكو ا

 نيرشعاه اناعج نو ةعبس هن رك ذدقتا هجر ىلازغلاو لقعلارون ىفاسنمئث ل < لاب ومعنيعلارونا
 اونفت كردتالا + امأ اهتل !كردتالواهك اردالِر دنالو اهسفن ٌكردنتالةريداملا وَلا نأ (لوالا) ٠

 ةرصابل انيعلانةرصضم ا رومالا نماسدا ةرمصابلاةَوَم ال ارداو ةرمدايلا وَلا نال_فاهكاردالردنالو
 ٌلردتراه هن كردتا مناف لقال دو وءااامأونيعل اًءكردتال نيعلاةرصايلا ةّوَقلاو نيعلا ىهف انتا آامأو

 ا ىفاشلا) رصيلارون نملك لةعلارون نأ تدثن غامدا او بلقلا ىل رهو كاردالا ىفاهتل 1 كردتراهك اردا
 0 الردع مقرا بافلاوهوت اياكلا كلر دمواهكردت يلقاعل اةوَعأاو تاملكل ار دنال ةرصايل اولا نأ

 هفدوجولا ىفام لك ت كرداول ةرصابلا ون |نالف تاماكلا كر دنالةريصابلاةوقلا ناما تامئزحلا
 ا 1 | لبةءسااورسضاط او ىذاملا ف دو>ول اى هلوخ د نكس ءام لكن ع ةرامع لك-ا!ثال لكلا ت 2

 [ةزبانقءوةيناسنالا ىف دكرتشمة نان الا صاخم الا نأ فرعنان الذ تاءاكرلا كر دتهلئاعل اًةروقلان اامأو

 222 سس
 امم ا.صو مدع



350 

 أ (امهدحأ) ناسمسق ةيلقعل اراونالاءذه لوةنفاذه تيئاذاو ىرصلاكاردالا نمار ون هوكي ىلو أ ىلة غلا

 | تالقعتلا ىهوايسكمنوكيام (ىناثلاوةيرطفا !تالّعتل !ىهو لاوحالا ةمالس دنع لو هلا ب جاوأ
 ةتيلا املاعن . تب 8 ةبارغطلا لام هنالنافالارهوج مزاول نم ىه تت دافةيرطفلااامأ هنو ظنلاأ

 ةرطغلانأ اسال رظناامأو بس نم اهل دبالف نكست ل نا دعب تاص> امن اة رطفل اراونالاهذشوهفأ
 قامت هللا مالكق ون دش مالو دش صداه نمدبالذ كلذك ناك !اداورثك الا ىف غيزلا اهيرخءي دق ةس'اسن الا |

 ١ هيذا ةرمداسل !نيعل ا دنع س عدل اروتةلزنع لعل انيع دمع نآر ةلاتانآ نامت رت ايالا داش قو

 دوني نيملازو هينشيتا رةارو:ةاروسعشلارونىب منال اردد شلا و مف نأ ى راايفراصبالا مد

 1 | ناهربكءاسدق هلوقوا زن[ ىذلارو2 او هلوسرو هللاءاون امهلوق عع ءرهظب ا دهبو نيءلار ون هءشي ىلة علا

 أ| هة:نوك نأ بجوسعكلارون نهىوقأ لوسرلانا-نأ تيثاذاوانءارونمكلاانلزتأومكبرنم |
 نممدمفةسنالو 0 ل

 راوالا دية الو هيريشلا نيتالارا ال ةماةملاداوالا ديف ليو ةيلم هت ىلا نسوا أ 1

 بيف ل_هجو لاه ثم جارسامثأب سلا ىلا عت هللا فصو كل ذلفةي رمشبلا سفنالا نمئئن نم ةيلقعلا |
 دهاوشلاب تدث لومذفا ده تفرعاذارعأ :مجارس هنأب لسو «ءلعهقا ىل-صا دست فصووااريسمارقو 0

 | لافتكناللا حامرأ ف" هلصات1 اراوالا نم ةس.ةةمءاسالاحاورأىف "لصالار اونالاّنا ةءاقنلاو ةملقعلا ||

 لقلاهو كبل ىل_ءنيمالا حورلا هب لزن لاهو هدابع نم اشد نم ىلعم هأ نحو رس 05
 نوكيال ىولاو لاقو ىوقل ا ديد ماع ىسوب ىجحوالاوه نا ىلاصت لاهو لاب كب ر نم سدقلا حور هلزن || ْ ١

 نداءملاكىهىتاا دكئالماحاوراف سمسا نم ةراذتسا مظع أ ءاسن الاحاورأ اله اذاف 0 اللا ةطساوبالا

 نءاكوقأ نركب نأودبال بي لاَنالءامن الا حاور ًراونأ نم ملغ أ نوكتنأو ذبال امنا الا لوةع راؤنال

 1 اهضعبو ةديغتسم اهضعبف ةغاتم ةيواعسلا حاورالاّن ا ةملقنلاو ةملقعل ا دهاو ثلاءاضي أتش وتنعم ا ||| ْ

 ناودبالن دو عطا اف دكتالما عاطم وه ناكاذاو نيمأ م عاطم مال بلا هملع لرب فصو ىف ىلاسعت لاقت دم
 لأ دمفتسملا ن نمارون نوكينامىلو أد لاف اذه تيثاذاو مول عم ماقمءلال اانم امو لاهو هرمأت ةاونؤكي.
 ةّوكف لخدّئوهملاىلالصواذا سهل اءوذن اوهولاثمحاورالا لاعىفراونالا ب ”اراوةروك ذملا هل ال

 ىلا اهم سكت | مم ىرخن ا ةآ يه هماع بصنرخآ طن اح ىف هن سكنا م من: طئاح ىلع ةبوصنم آم ىلع عقوو تأ 1

 ىهىتلا سمشاا ىف هظءالارونل اق تدملا فن ةسىلا هنم سكعنا مضرالا ىلع عوضومءاملا نموا تش :
 (اسماخو) هم اناا: رماىلا لصوأم (اعباوو) ىلوال اذار ا ىلا لصو ام (اشلابثو) رقلا ىف (اسمن ان و)ندنعملا |

 دءباوهام ىوقأ هناف لو الاعب :ا| ىلا برقأ ناك أملكو فة سلا ىلا لصوام (اسداسسو) ءاملا ىلا لصوام

 : راوالا كل ممتدة #حلارون نه اهارمش :ادشأ دمغاارون ناكم رجالة شرم تناك ةيواسمسلار اوالاازكف همم

 أ وه ىذلا هللا دنء لزم حاورالام انعءاآوهىذلا حو رلاو مظءالاروذل ىلا تن تس ةيقرتم نوكس لازتال ٠

 ةءلفستناكناةمسطاراونالا ءذ هناك شال ل ون م افض ةكئالا ا وجورلاموقي موي هناصس هلوقنمدارأ ]|

 الا بلس ةمل ةعلانا والااذكو بكاوكلاورمةلاو سءثلاراون اتناك ب ولع ل رمدلارا والاتاك
 : ةكمام ريس أبان اف دكت الم ا ىه ىتااةيولعلا حاورالاك ةيولعوأ» ءابلوالاوء دن الل تلا ةيلغ سلا حاورالاك ٍْ

 رونلاوهدوجولاو "لداخل اة لطلا وه مدعلاو هريغنمدودولاو هناذ نم دهلا ىدكسي هناذأ نكمملاو اهتاوذإ 00

 قامو رم لصاس إم دري دسي اهتز امو محا ذكو ىلاهت هللا ةرام ابرج: :ةسمهناذل ل م هلق ىونسأم لكف ظ

 ٍفراعملاراونأ اهيلع ضافاو مدعلا تاياط ىف تناك نا دعيدوبولاناه رهظ أ ىذلاوه هناصس ىطاق ىلانعت ١

 ىلعلاو راهظالاءاطعارونلا ةصاخو هر اهظاءالاءاسشالا ن ءئناروهظالغ ل اهلما تامللظ ىف تناكنادعي ١

 ىوساملك ذازا- هريغىلءرونل!قالطاَناَو هنادس هتناوه ناظم ارو: !َنارهأفب اذه دنع و فاشكتالاو || ا

 م

 | ىهثيح نمماهيلاانر طن اذار اونالا لب ض# مدي ءوه هنا ثءح نم هنالةض# ةلظوهوه ثدح نم هاف هللا || ْ

 رع ير 5

| 

 ل

| 
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 مرذانالاذخأتا الفد اولارثكن ىلع ىو ناب انا ةدحاو ةصون ةعيبط امهم ث دصي لضفلا ىلا |

 /!هتاموقم مسقت مث ةقرامملااهضراوعو ةمزالل ااهضرا اوعىلاوامماموهفمىلا اههسقتفةدحاو ةمهامأ
 :ل|هموتملا ءازحال ارث اسىلاو سنلا لصذو ىل_ىذلا سخبو لصفلا لصتو لصفلاو سنملا نطو رشملا
 / ه هت ئوح م سقال اداه نم ددح اولكف يسغتلا اذهب قأ:لازئال م لوصنل !نمالو سان -الانمدعنال

 هزالو ةبك صوأ ةدرغم ضراوءل ' كا: نأ ةءزاللا ضراوءلا قريت مث ةقسقلسا طئاسلا ىلا تاكرملا كا“
 تزيمواهيت تاغلفتو تايهاملا قانعافتذفنا ماك ”هلكاعل اًةودا اه طسو ريسغروأ اسوبوأ طذاسسوب

 !ءعلطتالف ةرمصابا او :ّومل ااماق هب قثاللا ناكمملا ىف اهنمد_او لكتا زئأو همحاص نع هما :رسا نمراححاو
 زاثا ا) فرمثأ هلقاءا اونا! نأر وظفوه ف.كووهامىردتالوادا واسهأالا ى 'رئال لب تاهاملا لاومحأ
 ' لوالا ناب كلذ ىلع ىوقنال ةساملاذوقلاو ةيهانتم ريغ تاكار دا ىلع ىوةنلفاعلا ْهَوَملا (رمذع

 هم اما متلو وجل جاتتتسا ىلا ةرضامملا فرامل لون أ اهنكو لقاها وعلا (لوالا) هوجو
 و: | حاتتسالا ل ءىرشن ةءالةساسل اًةَوَملا نأ تفرع دقو باسم: ىلا ال ىرخ ! ناتن ىف تامّدقم عئاتملا كل:

 2 انأ (جيبقا) اهلذباهنالوداذعالا بنتا يم لقت ىل-ءىوق:"هل_ةاعلاّةْوَعلانأ (فاشلا)

 انسبلا ,(عبارلا ) هب هبال اري غىلا ادكسسو تاقءاسمن لة نأو اهسفن لق_ءتن أ اهنكعته_اعلا

 ١ الا( يشع ثلامثلا) فرشأ :لقاعلا تلا نأرهظف ةسو سال لونهم ى مو ةهانممربغتافاضالاو

 ١ ظ :اكف ةرش :رتعم ةمنلاو ياهلا كراثي ةساحلا هيوةو قناقللا لار دافىاعتهقا كراش "هلفاعلا هنود

 4 راخاىف لوءلاد وو نع ىلقعلا اهك اردا ىف ةءنغ:لقاعل اًءَوَعلا (رمشع عبارلا) فرم أ:هلقاعل اولا
 | 11 ني قرش] نشلاو حران ق سوسحلا درسوا ىسحا|هك ايداف حام ةساملا ةودلاوا

 نكعال لعاسغلاو لءافل اىلا ةجاتمم امناواهتاوذاةنكمت ةنجرايإلاتادوجوملاءهذه (رشعسماسلا) |
 يل !كاردالل عبات جراسا ىفءا._الاءذ هد وجو نذافلعلا مّدقت دعبالا ناقتالا لس ىلءداجصالا

 هلفاعل اةروقلا ع.:اعست ةساسسحلا ةَوَدل ان ذاف ح رامخلا يفاعدوجول عبان هنا كشالذ اهيساسحالاامأو
 بساوح تاّمحا *اراواننالا أل دبسال- الا ىلا للقعلا ىف ةحاتمريغلئاعا !ةوقلا . (رمشع سداسلا)

 . الا :ّولاامأوذي واستءدس اوشا ةيواسملاءامشالا نو نيتثالا يسند ا -اولا أل قعب هلا نقلا
 1 «الىريسبلا لاردالا ( رشم عباسلا ) حجباتحملان منزل ىدلاوةرنكت الا ىلا ةحامماسمناف

 0 ,اسقملامكح ىف اوهاموالبانةملاالا لو !.:نال لب ت اولا لك فرم ص ءريغ هنا ْثتاسهللا ىف ىذلائذالالا
 ناكملاف شيل هناللب اَمَع سدل هناق ضرعلا (لوالا) ةعبر ارو ءأ نءقلباةأام < ىفان اوةءانزرت-او

 عاعشلا نافهآ راافدح ولاة يور (ىلاشلا) بانة موه ىذلا سس ساءامتاه هن وكل اللا اقملا مكس ىف هنكلو
 | ١1 11ابتعالا اذه نموخو ان مهبول مدسف هنولا ل !مندتر ةاراا ىلا نمعلا نم حرت

 ) نارااو ) هافماىرخالاوه_يجسول دب ذا نت ارااىد_-الءساذاءافقنا:الاةءور شاقل

 ؟لفاعلا:وقلا ام أ ورظانملا ينك ىف حورمشموهاكت اد وطرلا ىف عام شلا ف اطعن اببس ل#_.اةيالامةيؤر
 ٍْ : دوكسس, نأْام !؛وشل نأ لمت كاذاو ةهملا فت سل ةهطاو ةهللا لّدعت امنا تاهلسا نع ةأريما مناف

 نماسثلا) ةهجلا فريال وق نعم لقعت دعبالا مصإالديدرتلا اذسهو ةهلبا فن وكيال نأ ماو ةوملا ف
 ريثأ تناك ةالصأ يثاب سحالا_مافةهلقاعلاةوةلاامأو باحلاد_ذعزمعت ةرصابلاة وتلا (ريشع
 |! امالارزغتو مدانللا نم ف نيبال مدالناك ةساسلاو نينسالاك هلقاعلاةوقلا ( رسثعغساناا) |

 ايواء اس ل حملا لرد دقامناف اريسثك طلغت دق ةريصاح !اًدوَداا (نوريشعلا) روهشم ةمداناو
 1 : تامل لةعل االولواك ممم نك اسلاطشلاوةنك اسكت رحملا ةنيغسا الر دي دق هناف ةئسفل ا ىف سلا املاك

 1 اردالا نم فريشأ ىلةدعلا كاردالا نأانرك ذاع تدثف موك س لاو مك الةعلاو هباوصنءرمسنلا

 1 ًلاردالاناك_:روذلا صاوخ فرش وه ىذلارو وللا نتي نيك اردالا نمد او ل كو ىرصلاا
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 : هقناىوسام نا تف رووا كال ثا والم دوجترلا بسب اودوكو لع تام وسماع هدو+وب لال دّيسالا 1

 لغمشا نك ىلاعت هللا ةرض- نمروثلا دافُمسا ثم نءاريدتسم ناك امناوظموهوهثم- نه ىلاعتأ]

 ضخ هيا ناكروْلا ىناج ىلا تافتلالا نع هلالئاس ل اغّشالا كا راصو ىه *ىه ثءح نم تابناعسا]

 ةينالقلابجلا عارنأ ذكفرصملاو لسا نع ةسراش ةيئدبلا نئالعاانلاغت :ثالا عاونأ تااكاشو ةلقل ٍإ

 هذهمىلا رطنن مَن ملعا ةلظل اورو | نءةجوزمملا باب نونودجن ا( ىناثلا مسقلا) رص او دلما ن ءةسرأع

 اذهف ةمنغا مادقتعاناف ةحاتما مااهفدقتعيوأ نوما نمةيعابنايخدتشينااماظتالا

 || هللا لال--تافعنمكل ذوريغلان ءءانغتسالا ةهامرو روصن هنالف (روذ :ااامأ) ةلظورو نم حج وزمم بات ١

 ا ماسالا هذ هى فىصولا كل لوح دقتعا هنالف (ةلظااامأو) رونلا تافصن هوهو قاع

 ةريد مسقلا اذه فائضأ ءةلظورون نم جوزمم باج اذهّنا تيثف ةلظاذهو فسولا اذ هبقرليال فصول 1

 : اهع امطاهفرث و الويب هنكساكلذ لسد نم مممورثؤملا نع ىنغ نكمملاَت ادق عي نمساشلا نءَناف|

 ا مسقل | | ده ع نمءالؤه لكواستاك © ىلاوأ كالذالا تاكرس ىلا اهب: سنو أ اهقارتفاوانهءاة+اوأ ا .ئاكرحو

 : تافصلا كإتةطسا والا هنادس قا ةفرعه ىلا لسسال هنا لعاو هذا هي رونا با (ثلاشلا مسقلا) .

 : قبو ةجردرل ونامت مدركبل يل دبساينااو تاغملا دب الو ةئاخالا سل 1

 تاحردلاه دهل ةبامش *ال ناك الواهقوفامىلاق مان ءهلانا_حةسردلا كَ دهاشمىف هقارغتسا ناك سن

 1 ةيقيك ىلا ان : رشا دف لكلا نع ةببكم ىهف ةصو خلا هدقرق-امأو لاقتنالاوربسسلا اف اديأدبعلا ناك 1

 ا اهنافاديدحتالاس رةتافل أ نيهمسىفاهرصصحاما مالسلاو ةالصلا هلع هنا فرعت تنأو بنطا بتارم
 ةقيقملا ىفاهلهبامنال

 : فات او هيهبشملاو هيشملا نيرعأ نم همبشنلا ف ديال هناا عا (ليزقلا ةيفيكح رش ىف ثلاث هلال يصفلا) '

 : هرمصنو نماكب اروهج لوقودو (اهدحأ) اهوحواورك دذ دووه ئشىأ هيشلاّن ا ىفانه-هسانلا 1

 ا ءالطاوروهظلا ف تغاب دق ىلاعتهتلاةبادهّثاىوعملاو تاندملاتاب الا ىه ىلا ىدهلادا رااّنا ىذاقلا 1

 || حايسصم ةجااإلا فو ةءئاص ةجاجز اية نوكستىتلا ةاكشملا ةلزغج كلذ ف تراسصو تاناسغلا ىهقأ ىلا |
 || هنا اناقريسكي كلذ نم غلبا سمشلا ءوضّن ان دقو كاذب ههيسث ل لق نافء افصل ىفةياهنلا غلب تي ردتْس
 |وهامنا مهتالامخو اذا ماه وأ ىلع با اغل اّنال ةمدظأ | طسو حولي ىذلا لماكل ا ءوضل اف ددنأدا ارأ هناح 5

 اذهو تالاظلا نيداعد رهظد ىذلا لماكسل وضااك ابامف ىلاعت هلا ةبا دهو تان ظلاكو يش تلات ١

 أ * الما ٍباغئاذاو صامت ارونل!نمملاعلا'التمارهظاذااهءوضّال سعشلاءوضن ملال دوصقملا ||
 |١ فىلاعت هللااهريّتعا ىتاارومالانالعا و قفواو قملا انه ل ا كلذ ناك مرحالف ةصلاخلا ةلظلا نم ماعلا

 |١ اذااما هتعشا تقّرفت ةاكشملا ف نكي ملاذا حابصملاّنال حابصملا( اهلواف)“ وذاالاكبح وت امم لاثملا اذه
 : هناقريغص تاب ىقْناك اذاحامصملاّن اكل ذود ىذلاوةرانارثك اتناك هتعسا تفس! ةاكاشتملا ل

 : شالا نا ةءفاص ةجاجز ىف ناك اذاحامصملان ا( اهينان و)ريبكلاتيباافرهظيامرثك اهئوضن هرهاظنا|

 ْ ةفافشلاو*افصلا ن نه ةجاحزلا فام ضءيلا ىلا. ةحاحزلا بناود ضءد نم سكعتت حامصملا نعال]دفنلا
 ةمفاصاا ةجاجلا ىلع عقو اذا سعشأا عادت ناكل ذ نق ىذااورونلاوءوضا ادادزكلذ بسسرو

 فعاضت

 || ىناوج نمدحاو لكنمةعشالا كلت تسكعن نافءوضا كلذ ل_.:مدلب اي امفرهظي هنا ىك-رهاظلاءوضلا ١
 فاتح حابدملاءوضنا(| مانو ) ةنكملا ةباهنلا تغلب .وءاوضالاوراونالاتراكرخ" الاي نا ا ىلا حاحا :

 ١ سدلو ار دكن اكاذا «ةلاح ف الذ هتااح تناك اااه انفاصن ههدلاكلذناك اذا ديد اماقلا 0 ْ

 نامل ةقرلاوءافدلا ىف غاب اميرف 5ث ه نزلا فر هلي ىذا !لثمءافصلا نم همفرهظرام دقون ىلا ناهدالا ىف ئ
 اذاف هرخُ فالدشا بس فلات تن نا اذهّنا(اهعبا رواها زحاىقدد ا ةدايز عم" ئ

 هتيز ناكف اهضندشا اهنوتي زن وكي اهحالاح لكف سعشلا ةزراب تناك املا يقع هس رغالو ةقرشال تناك |

 أ رومالا هذه تءّمحا اداه 007/1 يللا ماوس ل تاقادل ءاقضرتكا ١
 دس م 1ؤ!

 ع 5 00711 ١
 ف



 ا

| 

 رك

 اظئاذار ونلاق لظم مو دعملاو مودع» و#وه ثم- نم نكمملاو تاكمىه ىتنثء نما منال تادإظ ىو: '

 وص اعوقو لاح نوللا نهب رورمؤةقرفت 27# سعشلا بورغدنع كناالا ةرشلن اربغ ةرمضللا عمر

11 
 مو

 اذهفدوجولا رونا ,ملع ضافا هناصس قط اَنأثح نماهيلا تفتلا اذااماقةلظوهوه نهي سلا
 هجر دنا مزاج الس ىلعالاز و سلف ءاوساملكّن او رونلاوعهناصسدنا تنثةاراولا تراصراايذعالا
 دقل اقف باجأو ضرالاو تاوعكىلارونلا فاضأ ل هنادسءتا (لوالا) نيه ىفاذه دعا م 445

 تاومسلا ده امياغ ةيملاامأ ةيسملاراونالاو ةيلقعل اراونالا: هنوه2مضرالاوتاوعملاّنا تفرع

 : ىت-ماسجالا حوطس ىلع ةطسنملا ةعشالا نم ضرال ىف دهاشي امورمّةلاو سعدلاو بكا وحصل | نم

 1 ءالالاعلااه ةلقعااراونالاامأو دوجو لب روهظناولالا نك اهالولو ةفلتخف !ناولالا هب ترها

 ةياسنالاوةد اومااو همن .نابنلا ىوقلا ىعو اهب نوصل ذسالالاعلاو ةك.الملاره اوس ىهو اهب نومهم

 ىلاعت وب ىسعلاوهوولعلاماعمان رهط ىلللارونلاناكل فلا! لاعماظن رهظ ىلذسل ا ىناسسن الار وذلابو

 نودصشم هريس أبملاعل انا تنرعاذ# هند رعاذاه ضرالا* ءاوالخ مكاو لاهو ضرالا ىف كتفاضتسسل

 59 نةروألا ناض ٠ ضعد نم اه_ضهد ةضئاف ةبلغسلاّناتفرعمت ةملقعا |ةنطابااو ةيرمصبلا ره اظل ار اونالاب

 ِإ سابتق |ةيولعل ا حاورالا نم ةستمم ةسدقل دب وءنلاراوالاّ ام ىونلاحورااوه حارسا اَناف يارمسلا

 ا 0 ) قفاه قترت م تاماغمل نفابنتزتا معافا طب ماه شعب بتم تارواغل اتاووونل !نم حارسا

 رونهلنا لاه ١ذ_هلفمروتل كلان ذافهلكي رشال هدو هتناوه كلذ ناو لالا اهعيشموأ دعم وراونالا
 اا تاع ربلا .! ىلا هنابث ا ىف جيتا لفروتلا وههللاناكاذاغ (فاشا!لاؤلا) ضرالاؤتاوعساا:

 ظ | ولا ةرشخ تباراداغف رمل ارهاظل اروثل ىلا ةمستلا,فورعم ضرالاو تاوءكارون هنوكو عمنا
 8 لوقت ك ياخ اهريغناولالا عم ىرتال كينا تناطاع رفناولالا ىرتكنا فك شن تسافر ابتلا اضف

 ١ د كل ناكملا ا ناؤلالا عم لر دب نوالارعسغ ئعمرونل انا فرت مرحالف هملع همعوقو مدع لاسو هيلع

 ل 1 ني ترام هدوم وع قل قا 0 ب

 وبنكلو هقر اهي الوش لكعم لصاح هرووو هللا ةمطابسلا ةريصمللا ئثلكر هظدةةرهاظاا رونا انرصءلل ئث

 منوال ره ة تنل بج وضل ٍنورطانسقب نأرؤوصت رهاظااروثااتاوهو توات انه

 ) رط عطقن افانت ادءامشالا عم قسة هريغت لرصتسسب لب هتدسغروصننال يب رهطظيهب ىذلا ىهلالا روما

1 

 1 :ام ةقرغتا |نمهدّعلردالو ضرالاوتاوهسلا تمدهمال همت زودنولو ةقرغلا,لالد تالا

 نك ناو اهقلاشدومبو ىلعةداه ثلا ىفدح اواعم ىلع اهلككاسشألا تواستك نكتلو هب ىرو رشل للا

 3 : رطاا ذو ةقرفتلا تعفترا تاهو الا ضء:ىفال تاهوالا مسج قوءانمشالا ضعنال هدم 0

 5 نوكيو ىكنأ دءرالف هلاوحأ هباشني هلريغتالو هلدضال هدا دضالا,ءاسشالا ةفرعم رهاظلا قب رطااذا

 0-0 رشا مهن بحتحاو هزو عا دش قانا نع نم ا نم ناك سف هنالسوهروهظة دش واف
7 

 ١ | قيقصتلا دعب ءلصاح جري نكسلو باطن م مالكم هجر ىلازغ !عشلا نعءاش ور ىذلا مالكلا اذهّنا

 ارونهلوكى_ماشاوق نمىفءملاوهو هك اردنا ىوقال قلاش هناولاغلل قا هناارون هناصس هوك عمنا
 ا 58 رمسفملا نع هاملت ىدلا نيب وهلاهامزبتوافت الف صرالاو نا وعسلا له ىداه هنا ضرالا وتاوءسلا

 1 لعأ هنلاو ىنعملا ف
 95 تقرالاهقشكول لو رو نما نمسا ماسلا تالملا هلع وقفت (ىناشلا لصقلا)

 أ هللا نا تدث ال لوقأن انا نوعس اهذدد د فو ةئامعبستاراورلا ضءد قو رصد ر د, ام لكم وجو تاحصس

 انو نوكين أو دبال بوسيشاو ةلاحت ال بوعحلا ىلا ةفاضالاب بابط ا ناك هناذإهناذ ىف لحتم ىلا متو هناصس

 ٍ 0 "0 تراك ور يو هدا ناب عر رجع

 ةييسيسسسسا يس سي ببسي بسس سب بسبب ل م ا صح ا ع ا ا ااا 1 هج يسبح + دج. صح َة

 لآل دسسالا



58 
 د11 فقس دج 7 ا

 هنن .ييس يبو

 و او عب اصملا هدام ره قالك لا رفع ثلا باّرال ةصاش نوت وش 7 رق ليج اغتلاو لستر فسار هش
 | اهلنو اهرد رثك ىتلا ةمم املا تناك اًذاو نامدلا 'راقو قارعث الا ةدابز ةمصاخ ناهدالارئئاس نعد نأ |

 | اذاو دكراسم ةرصش عسي نأ قوادو دم د > ىلا ىهانتتال ىذلافةكراض نامت ر كراك لاةرصشلار
 ة رغالوةيق رخال وككنأ كرطانف ماشلالاقدلاول نعءةدّرم ةضحلا ةلقعا اراكفالا بعث تناك
 (| ىلا مسةثتاب ركف !ةوقلا نافءافصلاو ف ةرشااةياهتف ىهفةيومالا ةسدقلاةؤهلا وهو ( سما امأو

 نءربعي نأ ىرحل ابق ل -ةللاعطق سسقلا اًذهد ودجو نمدبالو هللا انتحال امىلاو هسنن نو ميلعت ىلا جاتا
 مسقلا اذهل قفاوم لاثملا اذهفران هس سة لولو ءئىذب اتيز داكب هنانهدادعتسا ةدشودنا افصو هلاك مس فقاااذل

 ةمدقلاكلاءؤناو لايغلا ةمدقااكوهو لوالاود سحلاف ضعب ىلعاهذضهن ةمتمراوفالا هذا م
 || ىلعوب اهرك ذام (اهسداسو) حابصم لل فرافااكىهىتلا ةاجسزلل فرظااكةاكشملا نوككن أ ىرطامف لع
 سفنل انا ك شال لاسقف ةنا.سنالا سفنلا تاك اردا بن ام ىلع ة سجال مالا هده لن هناف ادسنس

 ْ هذه عم نعةملاخ نوكت مالا لوأ فان ام يه ةدّرلاتاك اردالاو ةملكسا فراعمال "لب اه ةيناسنال

 : ناك ىلا ةءهديلا مولعلا ابق لصحت هن امل ١ةرملا فوناكشملا ىشواماوهالة عى وست لانهذ فر

 : ةرهشلا وت ةغصش تناكنالاغتالاةنكتانأ مدي رظنلا مولعلا بانك اىلا ات اسكترتي لصوتلا |
 بكوكلا امناكنوكتى وأ | ةحاحإللا ىهف اد - هوما اةدن دش تناكناو تدزلا ىهف كلذ نم ىونأ لل

 ظ وأو" ى طداوتب زداكت ىلا نبفءاسون الل ىباا همس دقلا سما ا ىل مو ىوسقلاةءاهنلا ف تاك ناو ىر

 |١" نوكتالا منأالاةب رظذلا مولعلاةيرورضا ادي رطفلا مولعلا نمي ستكي (ةئلاثلا ترا ا فو) راه سس
 : وعو لعفل أءالّةع ىب مدنا رهو هءلعر دقاهر اضهسا | ميسا صءاسش ىتم ثمحي ن وك اهنكلو له_غاان ةريض

 ا. محاصنوكيو لعفلاب هلصاح هيرطةل ا ودب رورضلا فراعملا كل:نوكنأ(ةعبارلا ةمترلا فو) حاب هما

 رحارو كلم لاهماعام لود-وروت كلا !َنالرو ىلءرونوهوا داهم الع ىمساد هواها ارظأي هناك أل ٠

 لاعفلا لقعلابىم- ىناسوررهوس نم لصتامناةيرمشمل حاورالا ىف لمة ىتلا مولعلا هذه تا معز م
 || ةاكثملارردصلااهبش هئادس هناوه ةيفوصلا ضعب لوق (اهعباسو) رالاوهورمقلا ةركتةامرب دموهر ْ

 |١ هلوقادكثالملاتاماهلا ىهو :زكراتم# رمش نم دقولامناحامسملا اذهو حامصملاب ةفرعملاو ةحاسزلاببلقل ار 0
 ا دكر املا ةرهشلاب الملا همشاغاو كماق لءنيمالا حورلا هيلزنهلوقو هسه نمحورلا هكتاللا لرطلا

 داكد هلوشيمهةصواغاو ةلاسوز امنالةيرغالوةضرشالااناهنصوا عار وانا ع ا
 ١ لولو ٠ ىضبايز

 ه.هيشملاريغ هيشملا نان ههره اظااو ىلاعت هت توكلمر ارسءأ ىلءاهعالطاة شو اهمولع ةرثكار ان هسسن

 || حامصم اهفةاكثكلسو هملعهقلا لصد بلق فن امي الارون ل_ةمكأءرون لثم لئاشم لاه (اهتمانثوا
 : د6 لاقى نامعالا ريظت حاملا و لس و هيلع هللا ىلص دهم دس ريظن هحاس نا وهنا دمع باصرءظن ةاكشملاه

 : هلع لمعا مارين ةجاجزلاو مالا هيلع مب لع ميهاراريظت ةاكشملاموقلاه (اهعسانو) هيلقىفد ةوينااريظنوا

 : لئمهاوقّنا (اهرشاعو) ةلاسرلاو ولاَ مهلاَو لو هلع هنا ىلص د هت دس راقت حاب صمم او مالسلا

 كلاغلاو ريمح نب دعمس ل نكوهو نءؤل ارو لدم اسلا) ةءناكو بعكن نس ”ىبال ود ةوهو نمؤم ا ىلا عجرب هروب

 ! ا 1 اذا تاس تابامكيل ان ازن أ دقاو ةن'الاءذه لبق 2 ذىلاغت هنالراتخلا رهلؤالالوقلاّنا لعاو
 |١ تاوء-لارو هللا هلوقانرسفاملانالودل_قاملاةباطص 8 :ناكهناس و ءاده ل ثم ىأ هرون لم هلو دارملا
 : اًمياطم كلذ ناكءاده لم دار 11 نادر ون لدم هلوقان :رسف اذاف ضرالاو تاووسلا لهأ ىداهماي ضرالا و

 ةزكلاةاكشملا(لوالا'ةلثسملا) لئاسمهيفو : الاهدهبةقلعتملا ثح ايملاةقبف ( عبارلا لسفنلا )البقال
 ا

 نابع نيالاق (اهدحأ) خا هوسو هفاورك ذوروهملالوةلاوهاذ_هةذفانل اريغرا دخلا ىف

 رهان لوقوهو 'يلدتغلا بف لخ ديىدلا لودخقلا طسو ىف ىذا !ماقلاذ ةاكشملا ىرعشالا سوم ونأو ا

 لاف (تااغلا)' هتفلااهذ شر ا ةجابزلان 2ك هكا ىطرقلاو

 ا يه هه-لسطجحمعل



 4 مي

 1 ارااشا (اه و ىلاعت هاذي دول الثم لعبص نأ لصيفالماك اهلاتدوشلا كراس تادامتو دع :رالا ا

 ب ا, ناممسو ن-سحلا لوقوهورؤن هللا نم مءاج دق ىلاعت هلوق ه#لءل ديو نآرقلا هرون لثم هلوق فرونل | نم

 و هواريثماس ارمسو ةيهصو ىف لاق ىلا هت هنالو دشرملا نال ل وسرااوهدار انا (اهلانو )لسا نب ديزو ةليع

 ظ لعرلا ةثعبو تكس الازر :اةءادهلا عاونأ هل سنمّرالل الا لوا! فن الخ ادنال وقلاناذهوءاطعلو وق

 3 افتر ناميالاالو باكل ام ىردت تنكامان ىعأ نماخور كل امو أ كل ذكو بتكلا ةماص ىف ىلاعت لاقت
 ذ ام هنمدارحاّت!(اهعبارو) لسرلا دعب ةح هلا ىلع ساذال ن 0 الدل نيرذأ-:مو ني رشم السر لسرلا ةذص
 ' اورون هنانناالا فصو ىلا.عتهقاّن ا هملع لديو مذ ارمشلا ةفر عمو ىلا ههنا ةفرعم نم نيم و | باق

 ! لا تانلظلا نم سانلا جرخيل ىلاعت لاهو هير ن مدون ىلعو هذ مالسالل هر دص هنا حرش نا لاسقف ةءلطظ ا

 . زء'ءافدلا ىف غاب دق نمؤملا ناعات ا لمثق مآ نمدو.هةملاوءادّتهالا ىلع ىدهلا لج هناهإ-صاحو رولا

 سامع نباو بءكنب *ىبلا]وةوهور وك ذأ !جارمسلا غاممتالالضا تاما ظن ءزاشمالاو تاهه_ثلا

 . |الصور دا لور نك ذو نيؤا ول <ىنأ لاق

 بتاصوراونأدكردملاىوة !1تاانن اناوهو قا هدر ىلازغا نجشلا ءركذام ( اهسماخو) نمؤملا باقى
 ماكو سللاس اولا هدرو امان ىتلا ىهوةساملا وَلا (اهدحأ) ةسه ةيئاسنالا ةكردملا ىوقلا
 ةلابطا ةوقلا(اهيناثو) عيضرلاىمالدوجوموهواناو .-ناو.ملاريسي هيذا هلوأو ىناومخلا حورلا لمأ
 ةجاحلا دنعاهتوف ّوأا ةماعلا ودا ىلع هضرعتلاهدنع انور هظفو ساوملاهدروأ ام تدثتن ىثاا ىل هو

 فراعملاذخأت ىلا هو ةيركسفلاةْودلا(اهعبارو) ةماكلا قاتعلل ةكردملا ةسءلقعلا: زقلا(اهئاانؤ) هيلا
 ءايبنالااهب صّتخ ىلا ةيسدقلا و وَدلا (اهسماخو) ل وهعجالع اهفما نع نم جنتستفاغيلأتاهفاؤتف اعلا
 2 ىاعن لوب ةراشالا همااو توكل لارارمسأو بمغلا اولا مف ىل”و ءاماوالا ضءبو مالسل اوةالصلا مماع

 هباكدجنارونءانلعج نكلو ناميالاالو باح !اام ىر دنت نك امانىهأ ن ماحور كل ا انمحوأ كلذكو

 د هّناوتادوجوملافا:_ءارهظتمذاراونأ اهتل. تىهفىوةااهذهتفرعاذاو اندامعنمءاشن
 هشأاو حامصملاو ةاجزلاو ةاكشم ا ىهو ىلاءثهتتااهرك ذىتاا سجن ارو الانا هممشت نكيةسهتابئار 1

 را ذالاو نتسلا يشل ةدع: نم ةسراش ءراونات دجو هّسص اخ ىلا ترظناذاف نماسحلا حور ااما تد لاو

 ةتالئاصا وخل دعت ف ىلاملشا ورلا وهو( ىناشلاامأو) اكشملا ما سجال الاع نمهللاممقفوأو نب رْضمملاو

 زئالعلا نأ. نءوزيسو لكثوردقو ذ لضم ءااّنالهغ .هكلا ىلفساملاعلا ةنمط ن ه هلا (ىلوالا)
 لابانا اذهثا(ةيناثلا و)ةد را ةءلكل | تالقعت || ىهىتلا ةضحلا ةملقعلا راونالان اة

 1 .هرون قارمثا نع لئاحريغواهراونالابدؤدو ةملةعلا ىناعمللا/زاومراص بذهو قرو امصاذا فعلا

 رز 0 رعشلابو كلا ١ ىلع سمشلالدت سبام .ةملقعلا ىلاعملا ىلعةمل النار وصلا اب ل دّسيربعملا تاق كلذاو
 الاةيادب فلانا ا(ةثلاشلاو) مصل لبق نذْوينْذْوم هلا ىلع م عهاوفأو سانالا حج ورف مع نعد

 : 2 !فراعملل ةيل اما ةلامخلا تالاثلملا معدة برطشت الو هيملمعلا فراعملاام طب_ضءلادج هملا حاتم

 '” ملال اهنا ةجاس نلاالاةئالثل تافصل اذه ىف لادا هب ثي ماسح الا ىف اش دال تنأو
 جايرلاب» ءافطنالا ٠ نع هظفحي م ههحو ىلع ه.دود لب حابس ةهملارون بح الر اص ىتت قروافد نكسلو فرثك

 الن ةيهلالا فراعملاو ةماكلاتاهاملاكاردا ىلءدب وَلا ىهف ةيلقعلا ةوتلاوهو (ثااثلاامأو) ةظمانلا

 | ةؤتلاوهو (عب الا امأو):رينماهترس ادنالا نوك اني ثيحا ذه تفرع دقو حاصلا شع هجو كاع قل

 ا كيلر واما وجوم اا ئلوةكنيعسقىلا اههسقن مةدحاو ةهامذخأت اه ااهصاوخ نخب ركسفلا
 1 جام ىلاةرخ الابىضفن م ةيلقعلا تا هسقتلاببعشلا رثكت نأ ىلا اذكعو نيعسق ىرخا رم مس لك لءت

 ]|| نوكينأ ىرحلابفاهلةباهنالت ارث ىلا ىدأتتىتح اهلاثمالاروذب تارملا كلت لعن دوعت مئاهتارم ىهو ظ
 0ك ٍ ىل_؛ءال نأ ىرحل ابنا انو فراعملاراون اديازتل:داماهرامت تناك اذاوةرحشلا ماعلا اذه نمهلاثم

 ١ 0 يور ب د يس و 091010111 ب تلك تنال هناا 977810 15010000تسكن قمت

 ةردعتسا
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 ا 1

 | ةداةةوريبج نيد عسو ساني عنب ا لوقاذهو بورغلاو عولطلا ىتااح اهيلعسعشلا علطتفةعساوءارعصوأ .
 1 لاقي اكوهو ةسر غو ةيقرشاهنكلو اه دحو رغالواهدبسو ةيقرشالةانسموالاهحاجلاو ءاّوقلا راسسجلاو |

 ا زاك الدكت نك ىمةرصشلا نالراتناوه لوقا اذهو قب ورفاس ناك اذا ميةمالورفاسم الن الق ١

 اال تملا (اهسماخو) متأ ًاولك !لشقلادوصقمن وكيدشيسوماغنلا اإل
 أ ؟س أ هلماوعمتاو عي 2و حتة نال طع هنا ىلص هبلق فام حامصملاو هلق ةحاحزلاو

 0 رغالو ةيقرششال لاق ميهاربا فصو م مالسلا هيلع ميهاربا ىهذ ةردمشلاف هملع هللا تاولص مهاربا

 مكلايلا ىلد مالسلاوةالصل ا هءماعناك ل يىراصنلاو دومااك ب رخملا لمقال و قرمشملا لمق ىل هد م 0!
 املا ناكص اذا تءزإلا َنالران هس ست لولو ىضيداكي هنان اه زىلاعت هللا ف صو (ةعماببلا "هلكسملا) ١

 نءؤملابلق داكب كل ذكءوض ىلسعا* وضدادزارانلا هسماذافاعءاعثدلّناكىربدسع نءىؤر مت ايفاص
 باق مالس نب حي لاق ىده ىلع ىدهورون ىلعارون دادزا لعلا هءاساذاف ليلا اي نأ لبق ىدهلان لمعي

 نموملاةسار ةاوقنامالسا اوةال_لا هيلع هلوق نمدارملاو هول هندقف اوم. هل نيبي نأ لبق لسا فرعي نوما ْ

 سانلل نييهروتداكي ىأ لسو هيلع هلا ىلص دةتروت تي لا نمدا رمارارالا بعك لاهو دقنارو'يراق هناق

 نب هتلادبع لاو ىولا لبق ةمكسمل ان ماكتب ملسو هملع هللا لص دج داكي ٌكاحْضلا لاهو ماكسي نأ لق ١
 ةحاورإ |

 ربخلاءكسلت تبي دي تناك « ةئنمم تانآهم نيك لول

 نمؤملا عك ب "ىألاهاهءا.ةجاوراواالا هذه فدارتدار ارو لفقر ة ناس (ةرش . !!هلكسملا)

 لجرلاك سانل ار اس فوهف ل دعمكح ناو ق دص لاه ناوربص ىلّب !ناوركسش ىطعء أنا لالخ عب رأنبب

 هريصمو رون هر ْكورو) ل دمورون إعورو همالكرونلا نم مس ىف بادي تا اوهالانيب ىدعىذلا للا ظ

 "هلكسملا) هتننالعو هرمسلاقذ ه>ر وولد دم نءةيلاسعلا نأ تاس عب .رلا لاق ةماسقلا مويروذلاىلا |

 اوراتتولو ةصضاو ةلدال افالاو أ هلق نخل هج نيم لك نا ىلع تن الا تادىفامخلا لاق ( منع ةندا1لا أ

 روهافا| ىف تغلب ل 5 ال دإ أهمل هّنانيب نا دعب هنادس هنأف اني هذ معي رمضان الا هذه انا ؟لاكاوفرعل اههف ١ ٠
 لئالدلا هد. هحوضو ىعيءاشد ن ههرونا هللا ىدهي لاه هلعةدانزلا نكعال ىذلا لس اذهىلا حوضولاو ْ

 تاناسلاو ذل دالا حاضي ا هقا ىدن_مهلوق نم دارا نوكينأ ن نكمالونامعالا هلا قاذعملامعفنيالو ىكمال ||
 قلن ةدئاسفاا نعم الكا رخلالاو اضيأ لعىدهلا لجز<ملةلدالا حاضدا ىل_ءروثلا اك ولانال

 هرو٠ :اهللاىدوي هلوةتا(لوالا) )نيوبو نم «تعرج نبل .ونأ باج لعلا قا ىلع انهه ىدهلا لجسالا ||

 1 ىدييهن اكسس نا( ىناسثاا) لاضلل لصاب 1 نالذغلا 3 ذااكوه ىذلا ىدها|تاداب زر ىلع لو ءامشد نم

 تان+موملامك ١ ارمشنم ماع اد مهيدي نيد مهروت يسد هلوةب هم وءاسشم نم ةنلاقد رطوش ىذلاهرونا ْ

 اذان ةلزنا تان الارك ذفوه مده! مالكسلا نالف( لوتالا امأ ) نيباو لسا نيذهراياا دمع ىضانتلافي زو
 ةدللا قد رط ىلع ل اذاو ضعبلا الا هرف لذ ديم ةدابزلا ىلع ءانلج اذاو همف لكل ا لخد ىدهلا ىلع هاناج
 لاين أ ىلوالا لاه نيياوذا نيذه فيزامو ظفللا ثدسن مال ىنءملاثمح نمالاالص أ هفالشاد نوكيال

 ١ نم فءعضأ باو !ااذهّنا لعاو ف .اكنتلا قس موغلب نيذلام هو ضعمأ نود ضعبل ا كل ذب ىده ىلاعت هنا

 اهو ىنكلال ا هحوضو عمتانأ الاودهّن أه: + مهد ءأشمل نمهروذا هللا ىدهي هلوقَنالنيلوالا نيباودلا 1

 سشانال لاثمالا هللا برمذد وىلاعتهلوق (رشع ةيناشلا هلكسملا)» هولاهام طقس نوذجملاو ىدلا لوا ال

 ةيطظعلا ةمدعللا ض عم كلذرك د هناي هياق هلا ثعب ,نمو ىذا اوهو سانلا٠ نمنيسةاكمالدارملاو ' ا

 لافتدتا نا لالاباولو دجاتمألا مكماول ةملظع ةمعت كلة نوكيامنا اولاسةؤ هب ةلزكءملا ت تادتسلا

 ركف الو ريمعد ال ن نأ دمعؤلاككلذو ميلع ءّئ' * لكي هناحصس هنا نيب مث مدت ام هيا وجو هءعافتالان مارشال |

 7 مفر نأ هلا نذأ تو ف) ىلاعت ا ا ومما هلاثمآىف ا
 1 كل اااتذذذذ ااا ]]]1]1|1|1]1 1| 1 1010102 21 1١ د ا

 ع ار دقت
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 رهناكشل نا اوم (ةيئااةلكسملا) مص الا لاوه لرتالاو لي دنقل انبب قاعي ىتلا ةقلط اس. ١ كاصخلا

 ة املا هلكسملا) ريغصل ا قمق ةدإا تدعي يهجم هةاكشملا جاحزلا لاف ةشدلسا ةغلبةوكلا

 1 :ىذلاوههبهمشملاّنال ةاكشم ىف حامهكهرون لثمربدَقَتلاو بولا نمةيكالا هذه موضه لاق

 مو ل ا حا ويس اوبس دعم

 :ريسكو لاذلا مضي كرف ىردام اريسكلاو جفلاو ملا ةجاجزلا ةجاجز رق (ةسماسللا لم سلا) ع هلا
 | ١ ورسمت نسااسلاو ءارلا ديدن شةولادلامض (لوالا) هيو ثالثه فق شل ام اهو

 عااتاحرداا لهأ نورتا مكنا مالسلاوةالصا ا هءاعلافو هناعلو هن افداردلاهءثد هناهامعمو ةفورعملا |

 : ةءارقوهو ةزمسهلاو دا ايهناالا كل ذك هنا (ىاشالا) ءامسلا قذافىردلا كو حص لانورتاك :

 وخ أ ءودو تاغالا فعضأ اذهو هب ومسلاهن1هناىلاةسرعلا لهأ ضعب راصوركب ىنأ ةباور ىف مصاعو |
 | 7 مقدلا عع ردلا ملمع هناةءارملا هذه هجو ىلعو نأ لاعردلا ىلا بون سلوؤلا المااوءوذلانءاإ

 هالو ةمريغنمءاءلاوءارلا فمفذتو لادلا مض (ثااشلاو) مسالا ىف ءىرملا لثم ةفصل | ىف هناو ةفص ا

 رع أ ة:ءارقىهوزمهل اود اوءارلا ديدش لل وي (لوالا) ن تاهو هسضفرمس كلل |امأ :

 0 01 نماشعب هضمي ف ديد ةوض ناك نيش ةردك لاك عقلا وهؤ ءردلا نه ل.عفوهءاَر ذلا لاق فاس كلاو |

 دب نءدامج-نب ةيتعو د لش ني ةءاوق ىهو 3ءالوزمهري_غنمءارلا ديد ةولادلارمسكب (ىفاشلا) |

 مش (قاثلا) شعالانءزمهلاوملاوءازلادبدشتو لادلا فب (لوالا ) ةعبرأ هوجو همقف عفلا
 ٍظ ةذضو لادا فب (ثلاثلا) ةدانقو دهاجمو نسحلا نعزو_هالو دمرب-غنمءارلا دي دشتو لادا ا

 لدبةقف>ءاس وزومهمري_غهناالا كا ذك (عبارلا) مصاع نعءابالو مري غنمازومهمءارلا |

 لا نعو لعسفت ن زو فاقلاديدشت عمةعبرالا ثامن دقوةفورهملا:ءارقلا دقو وتاسأ ةزمهلإ ا

 : 19 ا ايلا فب دقوي ف اذكحل |بحاصرك ذو لادلا م ذي هنأ الا كاذك ةداتقو دهاسو |
 3 رغوهو نب دئاز نيفرح عانةجال ءاملافد_-و لاق لادلا عفرو اهديدشتو فاقلاوواولاو نت

 اك نصنسو عنان نءعولادلا عرو ةفقغ ف اقلا غقوواولا ناكساو ةموعتمءاسس ريمس نب دعس نعو ||

 تلابهئاالا كل دكر ورع ىأنعواهكفو فاقلا ديد_كوواولا خو ةءوعنطمءابب مداعنعو ءاتاانهنأالا :

 5 اهناكمل وق(ةسداسلا هلّمسملا ) اهفيفعو فاقتلا رمسكو ةنك ١ أسواوو ةمومضمءاسي دقوب ةيابط ن ءوأ

 ثض ابك اوكلان م بكوكه.دار انا ىل_ءاوةفتاو اهماظع مولا ىراردوء ىضم مخ ىأ ىرد

 أ دكر رابمةرصت نمهلوق (ةعباسلا هلّمسسملا) لالا مظعلا ىف يلا تياوثلاو ىرتشملاوةرهزلاك ||
 نوعي ساهفكرادتوناذوطلا دعب تتيلةر مث لوأ هل قو مفنلاونكرلا ةريثكىأ دكرامم ةرصش تبز

 لمسلا) كرايم ةرصش هذه هللا لعجا ذهلف دكر راما ضرالا ىهاسمنالماشلا نوب زدارملا لبقو ليات مهند
 هنا نسحلا لاق (اهدحأ) ءوجو ىلعةس رغالو ةمقرشالا سا ةرمشلا فصو ىنعم قاوذلتخا (ةنماشلا ئ

 |. تاغ !ىلاعت هال ضعضاذهو 2 رغوأ ةيقرشاماتناكل امندل ار صن هتناكولذا ةنلسا نم تدزلا ةرص#

 ا هدو ماشلاّن ال ماشلا فن وتب نلا ةركشدار اانا (اهنانو) ةئلا ردناو دهاشام مهو هو دهاشأع لما |

 تشمل ة ةركضرالا لاق نم ّنال ف.عضاضيأ اذهوة بن خو رشا ملرابعرصت فصوالف اندملا :

 م رعي نم لكل بورمملثءلانالو ةدح ىلءبرغمو قرمشمدلب لكما لب نينبعم نيعضو ٠ برغملاو قرمشملا ||
 ٍْ ثلا اه.يصتالفراكئثالا اسم فتلت ةرصشاملا (اهثلاثأف) اهيفددوج وكمال اريغ ىف د جول دقو تن زل(

 ثاككاوسابلاس مثلا لهتالفا دي دشاف غنا اهقروانهبفتلي ةريصش هلاك ن منهو نضالوبترشفا

 اذسهو نامرلاو نوتب.زلا لدم هرخآىلا هلو أن مهن غ قروب امرحشلا فى. دلو ةبب رغوأ ةيقرم سعشلا
 ةداعلاف لصعاضاكلذو نودي لا ضن لامبالا لصتعال كا ذو تن نلاءاغص ض هرغل نال فءعضاضرأ

 | لاعل بج ىلعزربتىتااةرصشلا دارا سابع !لاق (اههبارو) هلوصو مدعبال هملا رسمُدلارثالوصوب
 ودجر ةيهو + 3

 ءارصوا



 نأ هلل | م دج املا شاه .متع هنا ىذر نم اسمع نبأ ن نءو تيبأ نم دعاوقلا ميهاربا عفريذاو ةلوقو اها -

 ١ عو#: دار 11 (اهئلانو) حاجزلا نعلاوقالا نموخالا نءو سان الا نعروطنو مظعت ىأ عفرت ( اهمنانأو ) تان

 نذأف عفرلا ليقانوسب تناك اهناهرهاظ عفرتن أهقت'نذأ توب ىفهلوت تال كوأ (ىناشلا لول اوز ني رهالا
 أرك دلك ىف ماع هنا لو الا لوةلاخ هم« اهنرت ذيو هلوق نم دارا فاو ناتخا (ةءبارلا هلكسملا) م ةرتنأ هل

 اظفللا مومعل ىلوأ لوالاو ى.ذ.الامع اهيف ماكتب ال(ثلاشا او) سامع نب! نع هيك اهمف ىل نأ ( ناشلاو)
 :ءارقلا عنان يسكب نوقاس ءااوءابلا فب ميس مصأع ن نعركب بأ و ىماعنبا أرق( ةسماسخلا ل5 ملا)

 لاحر حجاجزلا لام مث لاصاالاو ودغلانابف هل ىدعأ هثالثلا فورظا ارخآ ىلا ادتءلوةلانوك ىلوالا

 اذهىفا وفلتخا(ةسداسلا لك لا) لاجر ميس لذ عبسي نم لدق هناكبفايفهل ع .بل لافال هلال عوذ هأإ

 يلع ةلوس نم مهن و ىلا تاواسالكلع هن ءمهنا جا الاف ميستلا
 وه ىذلا ميستلا ىلع هلو نم مهنمو اميفديز مث لاس ءادّن ا ىف نيتءج اواتناك لاسقفرمصعلاو يصل الص

 ثمح نم ل ذ لعام عةطع دقةاكّرلاو ةالدا!نابهملع ججح اوهلهفو هنا ذ يف هب قملب الاسع ىلاسعت هللا هزت

 لصالاو لدأ امجلاص الا (ةعبالا ةهلّدملا) رهظأ هحولااذهو داك رلا١اياو ةالصلا ماهاو هتياركذ نضل

 بح اص لاق عد 5 مسالمسصالاو عمجيالردصم ل مالا ىف هئالودغلا د_توامناو ىذعلا وهو ليصأ عج

 تعاك ل صآ لاي ل يصالا فل اوخ دااودو لاصيال او ٌىرقو تاودغاان ىادغلا تاق رابئىأودغلابفاشكلا
 ىوروهب الاء نوت وك ذه ىلاعت هللا باك ىباىدضلا ةال_صنا هللا امهر سامع نما لاهتر لظأوا

 هلوالا ءاوسام ىلع هرثوي دصسملا ىلا حوربوو دغي دح أن ام لاه هنا لرد هباوح ىناا نعةريرهوبأ

 تاك هلعتلوأ ١ ريش ملعمأ حا رو ددهمملا ىلا ا دغن ماع :وف ص دعس ملم. ةباو رىفو ةئللاى هلدعي ل دردقلادعما

 لا ةفةراجت ,-مهلنالىلامث هلوقىناوفلتخا ةنمابتلاةنيسملا)ااع ع يدإلا هه دهاحملال شكت

 امعمهاغشرال كلذ عمم ما نيبو ةعابو ارادت م سلب مهضعب لاهو الصأ هعابو راجت م مموكىئمهضعي

 تءاياذا نكد هور اكن اوس نا ان وكل لوناذهوتارابتاعانبورشد ملغاش
 مهتاعاب وكرت قو سلا لهأ نم موق ىلارظن لاس نعو ةاكرلاو ةالصلاداوءاسقفئناسم“ «مهولب )هنا ضْن ارذ ظ
 ق1 وقل اذه تأ لعاو لمد وعم نباح نعءو ةراصت ممهلتال ىلاعت لاف نيذأ ام هلاقذةالصلاىلا | وهذ ظ

 لوتالا هولا ل_ة> !ناورجاتوهوال أت تمكو تمكن نءةراخلاه.هلنالانالف نا لاقدال هنال لالا نم ||[

 (باوالا)امناق ع.دسلا 3 ذداعا لف عمبلا همق لسد ةراجت مهي لال لاف امل(لوتالالا وسلا تالاؤساتياو

 ًاركذاان عسا! صخ هتاصس هنأال ا عرسااو ءارمشلا عاون | هع لخ ديس نج ةرامضأ نأ (لوالا) هوجو نم هنع

 (ىناثلا] لمقسمو كشعا رمشلا ىف لصا لسا مي رلا وزان نيب عسسل ا ىف لصاحلا 2ك راانال لخ دأ» .اهيلالا قال ْ

 (ثلاثلا)سكعلا نمرثك أد ةنلا ل.س ىف ةبغرلاو سكعلا,ءارمثلا ودقنلاب ضرعلا لي دمت ىضَتَعِب عساانا
 لاْؤسلا) هيدي ىلعهعابام عيسباو هلي ربغن م هيلج اذا ذكى نالفرجا ل اع بلخا لحال ةراصتلا ارزق لاه

 (ةعساتلا لكسملا) تاعاملا واخ راخلا لهأ نم هن“ اسنلاّنال (با وحلاو) رئدلاب لاج رلاصخ مل (ىفاثللا

 دا اراانورخا لاهو تاوعدلاو ىلاعت هنا ل_ءءانئلاداو |! موق لا قف ىلا عتهتتارك ثيدارم لا ىفاوشلتخا ْ

 امها ىذر سارعنب الاه (ا.ددسأ )ناناوج هنعاذلقةالصلا ماقاو هل وق عما ل_ةنافتاولدلا

 نورئذي مهف هلاك ذل ارمسنف:ةالصلا ماه او هلوق نوك, نأ زوجي (ىناشلاو) اهتبقا وملاهتماهتاةالصل | ماهتامدارملا
 نأ ةالصلا نومي وهلوق فر ةبلاةروسريسفت لو ىانرتذدق (ةرماعلاهلمسملا )5 ةالصلاىفوةالصلا لئقهنتا

 ا اًةالصلا توا لاق حاحزلا لاق امءاهاا ف د حىف هحولاو اهطو رش ىلعا هذ ما.ةلاوه ةالصاا ماها
 اقف نيتك اسلا» دلال امها دا تف د4 نافل عمجافافلاوا ولا تءاقن كلواماوقاليصالا تا

 "د يا راقم شيوع فالح ناضالا تان اكدزملاو ماضوءءاهاات اخ دافاماقاةالصلا

 ,مهنمو ضنارفلا ىهلاف نم مة ةالصلاىفا وفلتخا(ريشعةيداسلا هل يس ١)نيب ودنا نم عاج اذهو لاق
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 .ةالصاا ماقاو شارك ذنع « عنب الو ةراجت م_مهلتال لاجر لاص الاورت دغلاباهيف هل ميس همعا هيف رك ذبو

 |ةقلاو لف نم مهديزرواواعام نسحأ هقنا مهي رميا راضبالاو بولقلاا هيف بلع امي نوفاخيذاك زلاءانب او

 | ىذتقي هنلانذاتو ىلا .عتهلوق( ىلوالا هلة سملا) لاسم هب : الاف العا( باسر يغب ءاسشو نم قزرب

 ظ وهو هللانذات وس فحايصماهيفةاك شكر دقتلاّن ا (اهدحأ) اهوجوهمفاورك ذو اهفن وكافوذحم
 ل ذنم دودقا انا (لوتالا) نيو نم هلع ىناهغصالار حب نب ل موبأ ضرتعا نيةةعملا نمريثكر انخا

 | ةءاضاو ةراناحامصملا ديربال كلذ َتالدوصقملا اذهىف ديرب الهلا نذاتوس ىف حام دملانوكو لملا حامصملا
 ظ ةحايز ىفهلوةو حارص مارق هلوقو ةاكشكةلوةكادح او هنوكى طتقت هودبو هسفءركذ مدقنامنا ( ىفاثلا)

 | لوالا ن نء(باواساو)ت وسلا لكىفدحاولا اذه نوكم هيالو عم توسلا ظفاو "ىرد بكو كاهناكه لوقو

 || ليثقلا ناكن٠ رض ناكن رضذأ راق نا اذا ةمضاصلا ةجاجزلا ف عوضوملاح امداد

 أاهف:اكشم لك هتك لش دة فصولا اذهل ىذلا وه لثماب دصقل ناك الهنا (ىناثلا ن نءو) لدكاو متأ هب

 دنع ىلامالا,توسلا هذه رهظاهءوضّن ا كلذ ىفةدث افلا نوكنو تدزلا نمدقو ةحاجز ىف حامصم

 هي مزتلي ع اننودن اذكر دملعملا عجرب لج رىم دون لست ىذا لاق الجر َناولو ىلا هت هللا ةدامعىلا ةحاملا

 نمدقوربدقتلا(اهيناثثو)ةب الا ءذهىف هاصسهتنا رك ذام اذكف عوذلا دارملاف د اول اظل هركذ ناو ناكل

 اواخ نيذلا نمالثمو هلوق ىلا عجارهنا لم ىنأ لوقوهو (اهثلان'ف) ع ةرتنأ هللا ن ذأ تو كرام دكر

 ءايبنال اول نيذلايدارملانوكيو عف روأ لاذ ترب فكلما سافاش ني لاو مالو ىأ مكليقنم
 امس بك اما ركذو مال لاو ةالصلا مسهل ءايبالا رابخأ هللا صتقا دقو دجا-سا!تودسلاو نين مْؤملاو
 انرتأو تائمنم تانآ مكمل اان زئأدقا ولوةفبارحما ا ىكزاباظ لنواب رحنااورو نذاهلوقي برام
 ع مالكما ىنانألالوق : عنو ةرتنأ هان ذأ ت وس ىفنينمؤملاوءاسبنالا نم مكلبق ثعب ن مص.صاقأ

 عبروا لوقوحم (اهسامو) عفرتنأ قلن توي قاواصردقالاو منتج ةنلعتالفأتسم

 تيكر شبك مهتفص لاجر عفرت نأ هللا نذأت و ىف يسد للاهت هن اكريخ أنتو مي دقت همق لب هد الاؤفذدحال هنا

 مكمل نمءاولخ نيذلا نمالثمو هلوقّد'( لوتالا )نيهجو نه ىضاسقلا هماع ض رتعاد قله ىأ لوقامأو

 ' ةمموب كلذ قرلب الفاست دلال ءاغت اان لا ىلعءاركالا نم مدعءاع هقلعتل لسرال نيب دك لا نمالخ نم هنمدارملا
 2 الا نع ةعطقنم تراصن , الاءذهّنا(ىلاشلا) همسا اهيفركذي نأ هللا ن ذأ تو. اجمال توا هذه

 هلا ريصم از زوالرامغالا لمقف ايما ل وقامأو ضرألاو تاوعسل اروز هلا ىلا عز هلوق نم اه لاذتاسع
 لوق ىلع ل.ةناف هملاريصملازو< الف هلا ةجاحال حاجسزلاو ءاّرغلا هركذ ىذلا لد وأما ىلعو:رورضلا دنعالا

 | اهف هلوق نو كرف يبذل عسي هللا نذأ توب ف ىدملاريصي ةلوق ىلعتالاضإأ لاكش هملع هحوش حاجزلا

 لجال ةداب زلااناق ناصق: !!كلذله-تن ملوأ ةدانزلا هذه لثم لمت نا َملقلف ةدئافريغند ارار كى

 تو-ىفهوقن.ءدارملااو لاني ريسةمارثكا (ةبناشثلاهلمسملا) ىلوأ اهيل اريصا | ناك ف ةريثكد مك نأ

 ظ نكمالام تورسلا ىفّتا(لوالا)نيهجول ىلو أ لوثالاو اهاكتوربلا ىهل اف تو ىف ةمركعنعو دجاسملا
 قءابال كل ذو ةالسصلاو مياستلاو رك ذا اهةصو ىلا ه3 هلا(ىقاشلا) ع ةرتنأن ذأ لاعن هلا نان صوب نأ

 اهانة هكلادجامعب رأدارملاّنا (امهد-ا) نالوقدج اساازهدارملاناءنيلث امال دج املاالا
 07 0 لووصمو ماللاو ءالدأ !امهملع ناملسو دو اذ ءانيم دقملا تدب و مالسلاوة الص اامهملع ل.عام#او ىيهاربا
 7011| سو هيلع هللا لص هللا "ين هاني ىوَةَنل | ىلع سسأ ىذلا اقدم سو ها ع هللا ىلص ىلا هاني ةطردملا
 حاسما ع.جوهدار ١1ّنا (ىفا هااو) لب دنق فال !ةرمشع هذ حب رمسد س دقملا تن وه نسحلانعو

 [هونع هللا ىطز سامع نبا لاق د اسما عد هنأ .+- ىلع ظفللا لج ىلو الاف ل ماد الو ص.صا هنال ف.ىضلوالاو

 000 || [ةيلانلا هلكلا) صرالا لهأل مولا ىشناكا [ىسلا لهالع ىذتىل مو ضضرالا ف هللاتوس دواسملا

 1 | اهكعت مقراه انبدل اوةلاهؤ اء اهعنر نمدارملا (اهدحأ) لاوقأ ىلع عفرتنأ هلوق نمدارملا ىف اوفاّتخا

 اهاوسف
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 ١ مهلامعأ اؤرفكنيذلاو هلوقوهفةرخاالا ف هت ىل_علاادل لثمل اامأ الم اممئهدحاو لكل برضو |
 : ىراحلاءاملاهسش تاولثلا فريك الا ىمضلا تقو نيءأل ىآ | رتبام بارسلا ىرقزالا لاه ةعمتشب با ريببكأ ا |

 ظ نراسوهث ىرحاذ|انورس يرشد :ام لا برس لا ةيايزاج "ام هنلظي ذمعب نم هءلارظمي ىذلا نكلوءامب سلو
 ْ با رمسااو لالا نأ اهنا مالكرهاط و اريمكريغصل ارظااذلا ىريفر اهلا لو ىف نيعلل ىآ ارتاموهذل الاامأ ظ

 ١ لاهو ضرالا نموا طسدنملاعاسقلاو ةريبوراج لثم عاف عجبوهءاّرفلا لاسقف ةعبقل امو دحاو 11

 هحو مثسلءلادب دشا اوهو هزمهف فخ دة ن'امظا حياجزلا لاهو عاملا ضضجدعتلافاشكتلا |

 | هباعانا ون 4نأ د قتعي هنا عمانا و هلع قمسالوهنربلا لاعفأ نمناكنا رذاكلا ه.قاىذلا نأ همشنلا

 | هلنا دقتءدو هذ ناك ف كابا وث هلع قكسي هنا دقتعي هنا عماداقع هملع قكسن وهف الا لاعفا نم ناكتاو
 ١ هترمسح تماظع مظعلا باقعلادجو ل باوثلا دلو ةماقلا تاسصرغىفاوا ذاف ىلا عتهللاد_تعاماوت

 ١ هبوجرو هنهملق قلعت بارمسلا دهاشا ذاف ءاملا ىلا هت اعد تشت ىذلانامظا !لاسهلاحه.شدف همن ىضاشتو

 دهام لاه نسما ةءاعىفلاثملا اذهو هملع كل ذ مظءمف وجرب ناك ام ساو .ءاجاذاف هعمط ىوقيوةاعلا
 ١ هلوقو أ. هنوكى لع لدي .ءاجاذا وح هلو لمق نافاسدلا ةقراغمو هتومدادا هنامتاو رفاكتلا لع بارعسلا
 | لامي اك اعفان ًايشءدح ل هناءانعمدارملا ( لوالا)ة5الث هوجو نم هنعباوحلا انلقهل ضقانم اش هد مل

 || ًايسشبارسلا د ل بارسلا عضوم هاب ىاهءاجاذا ىت- (ىناثلا) -دهتجادقناكناذ اش لعام الف
 ١ ةفاثكل | ثدسي دمعي نمىرب بارمسل نال باسل ةباكلا (ثلاشا !)هعضومرثذ نع بارسلارث ذب ىنتكااف

 دحو ىأ هباسد هاه وقهدنع هلاددوودل اوقامأءاوولاك راصو رئتناوقرهنمب رقاذاوءابه و ٍباض هناك ْ ا

 ميظءا ارضا | نةءتىلا ميظعلا عفنلا نظن م هسف ناك امريغتف كلذ دنع رفاكل اهي دعوت ىذلاهقلابامتع | ش

 || ىلاعت هللا لاه نيذلا مهو قاسغلاو ميلا هنوةسف مهجىلا ه.نولبةمفهنوذخ أي هدنع هللاةين از دجو وأ
ْ ظ |]  نب ةعس ر نب ةبةعىف تازن ل قو لعنم اولعام ىلا انم دقو اعنص نو: منا نوبسحو ةبصان"هلماعمهبف 

 ا
 ْ باسحلا عب رسسهنئاوهلوقامأ مالسالا ىفرفك مت ةملهاا ىفنيدلاسّتأاو حو ملا سدلو دمعت دق ناك ةيمأ ||
 | هلغ شيال انعم نيماكتملا ضعب لاقو باسل هيلع و ثيالف تامول_ملا عب. ملاعهناصتشهئال كاد ١

 | هلوقوهذ (ىناثا الثملاامأ 0 كلذ مدام ةهبشم ال اوقياكةل انماكتي ناكول ونكك رخآنءعدجاوةسا# | 1

 أ تناكنا رافكلا لامع أ نا نيب ىلابعت هللا نا ملعا .(اهدحأ). وجو انههوأ ةظفاىفو ”ىيلر + ىف تال ظكوأ |

 نولصحت؛ال مما و مهلاعا رتذفىلو الاب الا( اهثلانثو) امن دل اف كاذو رح ىف تالظكاما وةرخ الاف كلذو 1 ١

 رؤذلاىلا تاءالقلا نم مهر خع لاهاك تالظلا همشتامنافههدئاةعءركذ ف ةئاشلا هب الاوئوث ىلعابنم ١١

 أرصلانأ وهف لئملاربرةنامأو اهعضو ماللارمسكن اغا يللا ىفو رعتلا دمعبلارمغلاءاملا مطعم ىهىتااجألا |

 ةلاظلا دشةبا_مفنوكي ىلا ردا اذ_هرعق ىف عقاولاف ىوهقل اةياهنلا ةلظلا تغاب باح« جاومالا
 نيب داهارب دك ملكلاع لاةفاهاربال هن اّنافدام دع:أ نمواهاربام برقأ نما ادملا ىف ةدابعلا تناكاملو ١

 ىلاعت هلوق فنمؤملا ةضوهو هداَقتءا ف رفاكلا هب همش مم تااهناا ىصقأ ىلا ةلظا كلغ ولب اذ مب هناصحس ٠

 لظلا نم سى بقي رفاكلا بعكنب با لاه اذهلو مهاعابو مهيدي انيبمهرون ىىسيهلوقىفورون ىلعرون ١
 !إ ىلاعت هقاّنا(اهدح أ رخاهوجو هسشنلا اذه ةمغمك ورانا | ىلا هريصمو هحرذتو لح دمو هل عو هالك |

 ةلطظ ةثالث تالظ ةرئاكلا اذكو بالا ة|ظو حئاو الا ةاظوردحلا ةلظ تاداظأا نم عاونأ ةئالثركذ |
 نءثالثلا تانطظلا هدب هدمءوهرمصبو هيلق اورمش ( اهمئانثف) نس !نع لمعلا ةلظو لولا ةلظوداقتعالا ١

 ا هيشت ثالثا |بئارااهد هذ ىر ديهنادةّدعبو ىردنال هن! ىر ديالو ىر ديالر فاكلا نأ (اهثلاثثو) سابع نبا 0
| 
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 ايرئاسإ رهتلا ا هلال برق لزالاو سابع نبا نع ىفضلاةالصف ءانبكس اق لفجا ةسخ ل شذا

 هللا ىذر سابع نبا اكو كل ذي ىعسملا عرمشلا ف فورعملا هنال ضورفملادار ١ نأ ةاكرلا فلولا كلذكو

 هلوقو ةاك لاو اللاب هلهأ ىم أي ناكو هاوق ىف اذكو صال الاو ىلا عند هللادعاطت اكءرلا نم دارملاامسممع

 |! ذهو ءانيال ادةاكرلا قلع ىلاعت هنالو مّدةتاملف.عضا ذهو اهم مك تو مهروطت هلوقو دح أ نع مكنم كك ز ام

 53 .هتناو لاجرلا ءالؤه تن هناصس هنا (رمشع هن املا "هل ةسملا) لاملا قوش نم ىب طعدأم ىلعال !لمدعال

 | احب امونوذانع لا.ةةفولللاو لجولا,نوذوصوم كل ذ عمم مناف تاعاطااوهتنا وذ

 رواها! بل 1 ةّدارملا ف اوفاثاو هند امع قس هللا اودعام م_منانمهلعل ناك افا فوم كل ذوراصبالاو

 اود 00 عزفلاولوها!نمبرطضت بول: نا لوالا لو ةلاف لاوقا ىلع راصنالاو

 [ملعاعو طم تن اكنأ دعي ىواقلا هقفتناهلا وح ًاريغتت اهنا (ىناثلا) ربنا طراتن انضانويامالا نع و

 نءو نوتيلا ىلا نظلا نمو نافل ىلا كل انما ريتا مناك فرصمتال تناك نأ دعب ,راصبالا رصصنتو هقفت
 | تكفاذه نم ءلفغفف تنكدقا لوقو نومستحا :اونوكيلامهتنا نم مهلا ديو هلوقل ةماعلا ىلا نيملا
 5 ةةةرادبالاو الهلا نمارذحو ةاكأ ا ىف اعمط مو.اا كلذ ىف باَقدتب بواقلا نأ (ثلاثلا) كاطع دنع

 لقنمأ,ماكد وطعي ةمحان كأن مو لامعا ةيحان نم مأن يبا ةسمحاننمأ مسم صوب ةنحسان ىأ نم
 بلا وملع فوخال باو كلا لهأ نا ولاه مناف ليوأت !اذبيثوضإ امرال ةلزتنمل او لئامشلا لبق نم من امال
 لوزت بواةلا نأ (عبارلا)ةّرمريغ بهذملا اذهدا_ذانء اكل وفعلا نوجر بال باتل !ل_عأو مو. كلذ ف

 ىهمعي مث هاناسع قرزتو دي دحهرمصورفاكلا رش ل ادضا | لافاهرز رمصتراصيالاو رجازملا غاشف اهنكاما نع

 نمطظاك رجانل!ىدابواةلاذادلو وقوف ةرهخلا ف عسقي ىحاصلخت دجال ث سف »وذا ن ناقربع
 ةرمن وكف باذعل !نماهل اًميام بيسر اهت اهريغتراصبالاو بولسقلا باقدا ارملا قايد لاق ) لسافتا]
 قلاع: لوق ىعموهو مهجر عت ىلعاهيقتهب ديري نأ زو<يو لاق قرتحاام ةئمهبةرمورانلاب ضنا امةسكمجب

 واعلم نسح أهلا زل هلوق(ريشع ةثلاثلاهلثسملا) ةّرءلوأ هباونمؤي لاممهراصنأو مهمدشقا باقنو
 نسخالابدا راا(لوالا )هوجو هيشو اول عام ن نسجت لف ىشو هلل انيق نصا تانرتل امنيه توام ىأ

 ىلع مهيزاسجح ال هنا ىلع هنن سح ال ارك ذامن التام لاه اهلدنو اهضرف تاعاطلا ىهو عسجلأ تانسملا
 1 اريثع د اولا ىءاولغام ن_سحأ ءازج ميزو هناحس هلا (ىناشلا) مهلا هرفغب لب مهلاعأ ىواسم

 ميز انغاو مهصاعلةر ةكممعئمتاعاطلا ن وكن أ كاذيدارملا ىذاقلا لاق (ثلاثلا) ةيامعبسىلا

 مسهديريو ىلاعت هلوقامأ هنا وماو امانجإلا فد هزم قيقا باذهو لاعالا نسحب ىلاعت هللا

 | ىلع اضف نم مه ديزي لِ مدهق اةتسار دق ىلع رصتقيالو لابعالا نسحأأب مهيزج ىلاعت هنا ىنعملاف هلضف نم

 قاقعتسا ىفارثأ ةعاطلا لعضا نا ىلع ل دياذهف ل. ,ةناف فمعضتل !نمتاد الارئاس ىف ىلاعتهرك دام

 | انلق أش هير ىلع قدسي الدبعلا كد_ثعناث كل ذي نول وقتال حنأو لضفلنع٠ ازملازيمىلاعت هنال باوثلا

 | نمقزرب هنن اولا مث لسضفل اوه هسبلعدئازلاو نمتسملاوهر دل كلاذف دعولاب نكت قاقعتسالا تشنغ

 ١ تموأم تام نكت كاسح عنو هش هتئيشم ذافنو هدوج لاو هر دق ل كىلع هب همن ب اسحريغن * اشد

 1 | ىلع مظعلا باوثلام بييطعي هنا دبس ةااف فوم ةاهنف نونوكي كلذ عمو ةعاطااىداهتالاو داب

 |مهااعأ اورفك نيذلاو) ىلاهةهلوق * مهقوخ "هل اهم ىف هل دح ال ىذل | لضل امه ديزربو مهتاعاط

 | عب رس لاو هباسح هافوف هد نع هللا دوو ًام_ثهدج ل هءاجاذا ىحءامنأ امظلا هءسح ةعمش : بارك

 : اذا ضغب قوف اهضعد تامل ب ام هقوف ن نم حومة قوق نم جومءاتغب 2 لرد ىف تالطلو ] ب باسحلا

 ْ 0000 (روننمهلامما روبل هلل | ىلع ل نمواه اريدك هدب حرخأ

 ب اوثلاو قمل ميعمل ادازبأ اقنوك.ةرخا ال ىف هنا نيب مث اصل !لم_ل اب اكسةمنوك. هدسوروألافنوكي :

 1| تالظلا عاونأ مظعأ فا دلا فو نارسلا د5 ىف رخال ىف نوكير اكل نأ نيب نا. كلذ عسنا ميظعلا
 و ( اين جت نتاج 106 بح همس

1 



 قطنلا ال هيلا ىل_ءلاوح الا ءل_هةلال د ماستلا نم دارا نأ نمءانرك ذام دك ب كلل ذو هناك سم هل مف
 هوهبستو هيا هلن لع دق لك دار ا١(لوالا) هل ه.ذف هحدسلو هنال_ص لع دق لك هلوقامأ ىناسالا |

 دوعينأ (ىناشااو) نيملك ار وهجير اش ا وهو نولعفياعريلع هللاو هن اكسس هلوق هلع لديواولاه | | 1
 ١ نأ (ثلاشلاو) ميستلاو ةالصلا نم ملغ بعام نولغإ رنا لكرتفل نع مييستلاوةالصلا ىريعضلا | | |

 نيذه ىلع و اهانأ هفاكىل هناء الس لصم لكو ميسم لك ل_ءدق ىنعي هللارك ذ ىلع ة«بارءاهلا نوح | ْ

 ىذررقاماارفهحن ده دنعا را ىلأ نءعيىورو فانئتستا يلع هللاو هاو ةفئير ديلا :

 | نمر نسدَمي نخاف لاه اهعواط دعيو سعشلا عولط دنءريف اصعلا هذه لوقت :ام ىر دن ىل لاق: هنع هلا ||

 نيذلا ءالةعلاكتناكسل ىلاعت للاب ةفراع تناكولريطلا اولا ةذ كال 3 نو.ءاك-للا دعبتساو نموت وقهناأ سو |
 فرزعيال ىذاا ىصلا نماناصقند شأنا ةوورسضلاملعاناف كل ذكت سيل اهكلانتراش او انمالكن ومسهفي ا :

 قطنلا» هاةصيسماهنوك ل اصكسا ىلا عتدقلا فر_هتالا بنا تبئاذاو ىو أ بيف كلذ عئتع نأ فر ومالا هذ هأأ

 مهل اه تاج ادساكلا افك! ضءولا#ةريرشت ملتتام قعلاخل اناني الاوضا ىا

 هتفرعماهمهلن نأز نوال ل كا ذكت اك اذاوءالّةءاارثك أ اهنع :زمعب ةف.طلالا.عاتارمش ل ارئاسورومطلا |

 ةيفكف اهلاشحا (اهدحأ ١ هوجو نم ةفيطالا لاسعالا اهملأ هناكبسس هلا نآسو هدكست ”وهءاعدو أ 7

 بدلاثا ناَسَو بابذلا دام مءطصا ىف ةفطللا ىل_.لاب قاب ف.ك نو.ككح تصدءااىف لماتو دايط_صالا | 0

 هنأو هنذطن ىتسح هسمع اردنا مهنا .لازيالو 4 دري همعارذ ثدش * .طن ماراذافروثل ارم ىف قسد

 هس نسعي هم عملا انواع اعرو كري تامانا هوت ىتسناسنالا برضدواصعل اذا ايوةراخلان حر

 تاناو.طا تاك اردا لع ه5 |

 ا
 ا

_- 

 ردم هس فلا مىرخالا ةمدصو ةدحاولاءاضي درعت همفك نييزولسا مشهيو دوعص فأر د مشلا دعصيو ا

 ءاسنبو ةسايرلا نم اهلامو لدتا عأ (اهنان و) ةسعرومأ هتقرسىرأفلان ءىدو هب فتسيوهرمشق | ا 1

 فا ارطا نم فرط لمى اركلا لان ةسا(اه8اد) نيسدنهملا لضاف ا اهتاث نم منكما ل ىااةددسلاتودبلا ا ١ آ

 فرءداممدحاو لكنا لمهلا صاوخ نمنال اقيوةيوهالا نماهقفاوناملابلط رت الا فراملا ىلا ملاعلا | ٌ ْ

 ءاودلا نمبرشوأ قساذادهفل اواهأ ةفررعأا طرا بالكل اوام اةقو هلام ىدلا سرفا!توص | ْ 0

 فان و قعقع اكاهماع عير الاههارقا ون ساتلاوهتاقنانالالييلادقدهلا | 2

 فم 'لوشلا كلذ نم ىذانريطلا كلذ ماهل نحاس ملا مهاذافوثااكريطلا كلذ سأر ىلعواب من انس | نيد 00

 ضع: ىحو كلذ نمتسفوءدقو دوعت ئامام ب ارتعص سلا لك دعب لو انت: اهيلسلاورت الارض اف | ١

 , كلذ لازيالو دوء: مث اهنم لوانتت هلة ىلا هنع مز ونتو ىجذالا لئاث: ىرابلسا دهاش هنا دمصال نيبر حملا تامقثلا | ْ ْ ا

 |ىرابخلا لغت_ااأف هنمكم نم ةبرق هل ةبلا تناكو ةصخقل ا لعفرت اع نكفادعءاف عشا كالذ ناكض هاد | 1
 رخ يح انعام ءانارود اهتم لورود تدنضغاود دقفف |عديمه ىلا ىرام ااتداعف هلقيلا عبق ىفالاب |

 رافت دق سرع ني | امأو ىربل اريج ما ىه تناك هلَقبأ اكلثو ةعسألا نماهلكأب مياعت ناكمناعشل لعق امم | '

 تاك امنوطب تدوداذا بالكلاو ىجفالا اهتمر ثم ةسادسلا ةهكنل اناف بادسلا لك اب ةيدسا لاق ىف | ا

 سعدة دفانةلا (اهعبارو ) ىل.أ ا رتعصل ااه ارح تو اداضءداضعب قااسقالا ت-رحاذاو هلا لمس

 ناكهنا بسب ىرث أ دق لجر ةينمطئطس ةلايناكو اه رج ىلا لخ دم اريغتف بومول ا لبق بوم اساو لاعاد

 روكحملا عينصلا لعفيهرادق اذفنت هيف بدسلا ناكو هراذناسانلا عفت وامويهلمق حاررلانر ذنب

 عر#و ليا نعطلا هزررعا ناف بشمللا عاطقو نيل نم شعلاذانعا ىف دمج عناص فاطالاو هيل دف

 نعام مرو هر [ةذع اهقرذذخأيو خارفلا دهعتف غلاحرفااذاو نيطلان مار دق ءاح اند لمد بارتلا ف 8

 هحشلا خارفن احح م نمدئاصا!انداذاو سعلا فرطوغش قرذأ ٠ اقاااهلعي مث شعبا 1
 ةصقأ هت رهظ

 ىلسع عقيالق ب بتسما رةانواهخ ارث بناح ىوسرح 1 بناج ىلا بهذنمث اهعيتملهةعماعم هته ثيرقو |

 نافناريطلا دسنءادجوملاىف دعصت قمنا رغلاوادود همف نأ لءي ىذأا عضوملا ردح ,رصشلا ىلعلا شرالا | !َ ئ

 سس

 دع يمس سجس رع



 || هنلع تأت ارتد فك ىلءةرارمداةدشل رفاكلااذكفةك ١ رمت لطلاء هنأ (اهعبارو) تالظلا كت ظ

/ 

 5 ري طلاوهو ضرالاو 5 رهذلا“ اوهلا ىف او ا 2 دن 5 2

 ا

54٠ 

 ا دج ىف للعمر دص ىظم بلق (انهسماخو) اهمهشال هدنعت 58 ذ'ذالثال داارهظان ا ىقت> تالالضلا

 ||| هلرقنم لدبلا ىلعّر تال طر قو باص أرق هناريثك نبا نعىورف ضعب قوف اهضعب تاسإظ هلوق امأ ملغم
 | نيقابلاةءارقو ةفاضالا ىلع باذع باص» وةجر باصم لان اكتاطط باص«ًارق هنا اضيأ هنعو تاءاظكوأ

 ' كف ءةقئاماعأ تالطظأ دام باس هلوقد_:ءمالكلامامتونيونتلاو عقرلاب امهالكتاسأط ب ناو

 | وقف ىنتابئاو تابا هيفتداكتا( امهدحأ ) نالوق هيفتاه اري دكي لوقامأ ضع! قوف اهضهبتالظ

 رقفلا داكمالسلاو ةالصاا هملع هلوةو كلذ اعف ينال قمملا ىف تابثا هنكذلو اغفالا ىف قننولعفي او داك امو

 |انمآ ارنا ءانعمانها ريدكي م هلوق انهها ذكف رفكي ل هنال ىنعملا ىف ىنن هنكلا ظفللا ف تابثا ارفكنوكي نأ
 عوقولا بر اةي ل ىذلا نأ مواعمو عوقولا بر اشي ملءانعماها ريدكي لهلوقف ةيراسقا ا ءانعمداكتا (ىناثلاو)

 | تالظا هذه نم لأ نوكيامنأ (كقالا) نيهبول فيعض لوالاور ان اوهلوقلا اذهواضرأ عقب
 | ياعالم ملا اذهنمدوصقملانأ (قاشلا) تانلظلاءذه عم فيكف 'ئىث همفاىربال هناف

 :رمهلاخارو هلهننا لهل نمو هلوقام آتاملظلا هذه عمة تبلا ةيورلا دج ولا ذا لصحيامنا كل ذورافكلا

 ٠ هللا ىدهي لاه ناناوب .ةعروهظلاو* الكا ةياهنىف اهمان نمؤملا هن! ده ف صواملا هن اص هنااني اصصأ لاقفرون

 أ 0١ دفا قلازق مق لغخ ل نمو ةوقب اهم ةعدلظل اتي اهتنف امنأنر ةاكلا ةلالض فصواملوءاشد نم هروذا

 لك اناف هنم عمال قدرطلا ةلظو ناميالا دمشب ال ل" الراارويط نأ ناسأالا فرعين كلذ نمدودقملاو

 | راء ارو هدا لمجل نسو هاون دار 1١ ىضاقلا لاهو هب وكتوهتادهو ىلاععت هللا قا طوب ره

 (ةرخ الا فاصا ىأ ارز هل هلل ' لهن ل نمو لة< وريف ىد مال ىأرون نم اخ فاطل الأنا دلا ىف

 |نمدل حسن هللا نارتملا). ىلاعتهلوق «٠ مولعماربر قوافي هللعمالكلاورو رمهلاخ باول اءازوذو

 [تاو بلا كلم هنو نولع_غيامع يلع هللاو هحدستو هنالص لع دق لك تاقامصر يطل او سرالاو تاوعسل ايف

 | كلذ عمتةنلهاملا بولق تالظو نينمؤما بواقر اونا فصوا ا هتاصسدااءا (ريصا ا هللا ىلاو صرالاو

 | واتت ال مدسنا نال لعتمل أ دار /١نآى ةشالودنا الاد ه ىف هك ذام (لوالا عونلاف) دمحوتلا لثالدب

 دا اراافام اهفيسا هرهاظ أكن اومالكل اهو باقل ايراعلاهلو انتيورمصبلاةيؤرلا
 | [ىلاعتهبنفناسااوريرقتلا

 | نم دارملا نوكح» نأ اا ها لعاو ضرالا ىف نم كلذكو هل عبسي تاومسل ا ىف نم ناب ههطعت نم مزال :أم ىلع

 أدار ا نوكينااما و لال -اتوءنباف وصوم صن امنلا نعاهزئم ىلاعت هن :وكىلع“ارشالا هذه لال ميستلا
 | نيقاملا ىحىفو هيزعتلا ىلع ةلالدلا ضءبلاقسىف هنمدارملا ن وكي نأ اماو ا اع امناهنم

 | اذ جيسنال افاكم نوكبال نم ضرالا ىفتالرذ تم ىلاشلا مسقلاّنال برقأ لالا مس ةلاوناسالانو وطنلا

 | نم نا لا قينأ وهوثتلاشلا مسقلاامآر اةكسلاك عملا اذ_ماضبأ حجسسيال نم مهئتمنوفاكملاو عملا

 | ىلع سن“ 00 مهن ٌصرالا ىف نيذلا امآو نا ساما نرسل كنالملام هوا وومسلاىف

 | مسقلاالا قس لذزئ اس ريغودو اعمزاسجملاو عقلا ىف د_-اولا اذالا لامعتسا يضحي اًذهفةلالدلا لمد 7
 | ىل- ءو ىلاعتو هناصس هللا هزنت ىلع لا داهت افصو اهماسح ا نأ ىفدكرتثمءامسثالاهذهّنال كلذو لوالا
 | لصاح ىف ءملا اذهب ييبسنلاف ل_قناف عسوتلا هسو ىل_ءابيزنت كلذ ىهسف#ل دعو هد بح ولو هدسهلاو هتردت

 ' | هاصس عئاصلا دوجو ىلع ةلال دة ءالقعلا ةقلخ الا نلق“ ءالقعلاءاث وه هصرصخت هواه تاهولخحلا عجل

 : | تافا صريطااوىلاعت ةلوقامأ م-هقلاو ٌقطالاو لةعلا ىهوراكسص !مهقالش ىف بئار غااو بئادعلا نال

 || تاودسلا لهأ نأركحذامل هنامسهلا (با اوللاو) هليقامباذ_هلاصتا هجواملوةي نأ لئاستلذ

 ١ 0 ارت لك را ناش اجده لثال دلا مظعأ نم اة نال

 الهنم



 14 ظ ظ و

 أنا :>الدقو |رطاماناسصمدقعنت لق أ اكل نأ -ل_لقنوكتوأ ةرثك نوكتنأللا ىهف ةدرابلا | 1 7 زم

 (اهنان 3١ ةرذمالا كت دعاصت نع حاب زلا بويه عنماذا (اهدحأ) ةسج ب امس دعتإ لازؤزل والا | لم

 حاير انهن وكن أ( اهثلان'و) بلا ما دق لابس ف هوقو بيس عاتتجالا ىلااهابا ةلغاضإإ رلان وكت نأ ا[ 1 7
 هّبكر رح*طبوهإةّم فوقو مدعم اءزعل لل ضرعي نأ (اهعبارو) ذئنح ةرذعالادوعص عنقه ةهاصتنم لءاقتم | ْ اررد

 كلت قوذاهيلارظانلا نوكيو ةدهو ىلءةءوضوم ةبكم هناكى -اريسيا دوعص لالا ضعبإ دعي راك | |[! 4 /
 ظ تناك اذاامأو سمثلا ف نونوكي اهتوذنونوكم نيذلاو نورطم ةمامغلا تحك نونوكم يلو سام | را

 اهرغتم الوزن لزتفاسو.ثءاماهدةعواهغثك ىلسللا درب ام رضا ذاهة ةقماما هلل عافترالااءلقلاةر ءالا ا

 ةبسن لالا ىلا عمقا ةبسنو اعبقص ناك ناو الط ناكدمجي ل ناف هب دمعت ا 52

 لصح ذئنسو ض.ةنبوءاوول ادرييامدنع كاد ءاوهل ا ض اهنا نم يطا ركن اماورطملاىلا ثلا |]] مار
 اراتخم ار داق هنؤك ىلا كلذبانلسودو ماج الا ثو دح ىلءانال داسأ (باوطاو) ةروكذ ل م اسقالا هّنم 0 2

 قيرطلابالةعفد باصسلاءازوبا ناش ناسا لاقحال هوتركذامج عطقنلا اننكع ل ماسجالدا_جعا هنكع || لزمل
 َر هدم ماو د الفاعاو :يفانكم قاض الابما سجحال | نكلو مترك ذاك سهالا نأ بهفاًضبأ و هةركدىذلا ]| 35 0

 ةرا راو ةفاثكلاو ةقاطللاو طود .هلاو دوعصن |نم ةثنعملا هةفصب اممم دساو لك صا هتاف اماما أ ا

 لاوجالاهذه ىف ةرئؤم عئابطلا كاتو عفابطل ا كلا قل ان هتادسوه ناك | ذاف صصخ نم هلال ةدوربلاو ||| ْ 97

 كل دكرحما عن ايطلا كلت قاش ىذلاوه هنالااصم ى زن ىذا اوه هناصس ناكف بيسملا قلاش بسلا ق رلاعو ||

 تا تر مقا رتاذا ةرخجالا كلَ نامي ءاوها او ىلا ضرالا نطانرم ةرذخالا || ' 0
 ةردقلا ىلعءاشالا ذهب لالدتسالا هحونأ ثاريدقتلا عج ىلعتيشناماكر اهلءجىذااوعئاه »وهذ | |

 (ىلوالا هللا )ناتلةسم همتفدرب نماهيف لامج نم ءاعسلا نم لزنن و هن احس هل وقامأن يب ره دكشأو |

 اه وءاشام اهنم لزب مش كل ذك ىلا: هللا اهةالخ د رب نمال اج ءاعسلا ف نأ (امهدحأ )نال وتالا هدهىفأ] 7

 ره١امسلانأ(ىاثلا لوقلاو) ءاهسلا ىف درب نم لامح ”ىاك-!او ده احم لاه نب ءرسقلارك ةدططلو ||
 ءا هوه ىذلا غلا اذه نملزنأ ىلاعت هناو هعافتراو ءوعسل كل ذب ىعم ساننلا سور ىلع عفا م غلا 1

 نءال امج ٌكِلِءنالف لاقي اكلابلا ت تيبشا تماتعاذانمنال ماعلا باصسلا لاب نم هلو وةباراودريلا | ©
 ضرالااىلا هلزننا ع فضسل 1 لات تاتا ءامدربلانأىلا اوبهذو اعسون كذب تصوو لام ||
 لالا نموهفرجحتمدي دش مسح لكو دربلا نماهةلخ هناهس هنالالامج غلا كلذ هقا ىهسامنا مصعد لاقو : 0

 لوالاونورمسغملا لاه ا ذك ىلع لوم نالف هنمو نيلوالا هل. لاو مكةلخ ىذلا اوةناوىلاسعتا وق هدو 1
 لعجي نأ مدئاكوز احمق اقشالا ةقدر طد بامعسلل اهم له ص وصلا يللا اذهل مع اءامستر ال ىلوأ | ع

 نيرحالاذلك ةردقلاءف فصا ذاودرب نم لانا اهلا ىف نوكي نأ مص دفا درب هزي ب باصسلاةءاملا هللا ب

 د نسا لان نعمل نم ىلاعت هلوق ىمرافلا ىلعونأ لاه( هين اذل”هلمسملا) رهاظلا كامو الف 0
 كل: ضعب هللا هلزئيام نال ضمعبنلل د ءادلاو ءايملا نمل 'نالا» ادت انالةناغلا ءادسال ىالا نك للا"

 فود لانالا ل وعفمو لاه مدربا !س ةح لامس ا كال سن نالئعستللٌهك انلاو ءارمسلا ىف لا لاسم ا 1 ,

 هب هلوقامأ هسلعلالدللفذح لالا د رب نماسهبف لاب نمءامسلا نملزتسو رنستتلاو أ
 ناو. نم هملع عقب امرمضي دق هنأ لاح نم موأعمو دريل ا ىلا عد - ار هئارهاظا اف ءاسشف نع هقرمصد واشد نم

 طق-دال ناءاشب يا ا ا 2 هناصسزت تاو

 ةوذامأ دمعي كاذو لاصئتسالا باذعى :رث ان راج لوزن لعج و رجلا ىلسغدربلا لج نيالا نوهملع
 هقرباك رو ماهدالا ع هقربانس داكب يرق (ىلوالا هل لا) لآ :اسم ه.ةفر اصنالاب به ذب هقرب انسدأت ىلاعت

 دما ىلع : هقربءانسو ناإظك تالعن :رلعذ عجم ىف لدقاكعاستالل نيتعضي هقربو قربلا نمرا دقملا ى مو ةرب غجب

 || دهاشندقو ضرالا نمسيرقلاءاوهلادربةدشل (اهماخو) ددملاةريثكلاءا زيالارتسيومتليغأ ملا

| 
 د
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 ْ "اذان ضاهضعب ب ملي وعسم افسفح ا .مصتحا نع تبدح | باصسو أ ب ابسط ضءد نعاهضعب بح |
 0 1 سيف سأرلافوشكم ماني هناف دئاقلا الا اهتضجا تحت اهسؤر عضتا م *اه ل ىلع
 . دقتسالا نلءاوبسعر مأاضع اهضعن ظفح مية .مطخ ىلءاهعضا هىلا باه ذإ !ىفلغأ ا لاحو حاص

 نه لاثمارعنو ندعي ءالقءلا نم سابك الا نأ دوصةملاو ناو ملا عنابط باك روك ذم نابلا اذه ىف
 ٍ ,غتناكناو#لعءانثلاو هةفرعجىلاعت هت ادفع نم ةمهلما م :1 لاقي نزول لذ كل ذزاج ا ذاف لمملا

 لع« لالا اباتج لج لاق ثدح ىناعمسلا مالسالا باهشرد هلو سانل ا اهفرعي ىت 0 روءهالاو ' اسر ةقراع

 7 ةيتاتذاجو موهفريسصماهقلا ىلاو ضرالاو تاوعسلا كإم هتوهناصسهاوقامأ # لازتعالنازيعن زوي نأ
 ظ ام لكل هنم لكل |نأ ىلع مدسنت ضرالاوتا ومسلا ك]إءهقرو هلوةفدامملاوأ دبملا لع مات ىلعةلالد
 1 | ١1 ده لدن حا ولاا مي دما ىلا ءاهتنالا دذءالا نا دج ونال ث ددلاو نكمملاو ث دعو نكمت
 8 . ةرابو عفريسصملا هللا ىلاو هاوقامأو مهرط اوخو مهلا وقاودامعلا لاعذاو ضارعالاو مارحالا
 اق رشالا ند بدوولا ناوهورخآ هو هلو هناس ملا لكل اريصم نم ديال هناوهو داعملا ةفرعم ىف
 هاف قرشاف فرعشالا ىلا انقرتسم سلاف سخالا نمذخ انت س الاف سخالا ىلاالزان فرع الاف
 أهتاذادو بج اولا ىهنأني ممةيكلملا ع ةئانالا مث ةناوسملا مث ةمتاءذلاءافو صومرع سن ماعس + نركب
 0 تا ةوهىناثلاو ضرالاو تاوعسلا كإلم هللو هل رةوهلوالارا.ءالاف

 أ 3 لاسر مءاسمسلا نم لزنيو لالخ نم حرت قدولا ىرتفاماكر هله مث هني ف لؤد متاناصس جز هلا

 ْ قدا رابماو لبللاهقلاباقيراصبالا بهذي هقربانسداكي اشي نع هذ رصيو اشي نمي بدصدف درب نم
 هلوق(ىوال اضع )نالمسم همفو لث الدلا نمىناشلاعوذل اوها ذه نأ لعا ( رانسبالا ىلوال ةربعل كلذ

 زاو دحأ لك ا محزن تل اةأسزملا ةعاشب .ا1هنمو الماقالملق قوسلاءاجزالاو هسدنتلا دارااو كل ةءنيعبرت ملأ

 ٍّ راف ني« ىلاافاضمالا اجد النيءارغلا لاه هذه فلؤي عأشف أشروست ىتحاهب قفرا ليالا ىفرعسلا

 0 وىلاعت هنا لاه هن اص د._داولا وعلا ان«مو ظفللا ىف د او باهسلاّنال هش لاق امنا م

 | ٠ [ن وديع حاد اوااصتاهلسخ باسسلا مطتزي عم ىأ و ىلا ء وش :مض فياأتلاو لاقثلا

 َ ل ىبَأ,ءورطقلا دهامجت نعو سابع هلاهرطملا قدولاواموك سه هلدجت تح ءقوفأ 5 كءح مرلاو

 ياقة هلخ نم رقد لبج عع ىف لابكلاخ عجبهقراخنوهقودةشن مهلال نمءاملا”ىناهفصالا

 0 ةلاسىفالاسجالار "اس نمهريسغي نأ لة<و ئند بأس هش للا لسا لصاباه دف ردأاما

 اا قانلا 1 ءوهن از ني فاي هناصسدلا مةثدح باصسلا س هن نوكحب.لوالاه>ولا ىل»ذ ةدداو

 اري كاوقىفو اناص- ماسجالا كلت تراصاهر ابشع ان تلا تامغسل ا كيت ىلا عت هلل لا لمق نم ثدححملا نوك»
 ظ اكردل دع هناصس هنا م نيدودومنيدالا ميال فيلأتا اذار همام دم دقتماهدوجو ىل_ءةلالد هن

 00 0 ااا ا اهو رسل لعاب بايك

 ا !ةلاورماو باصسلا نوكتنا عئايطلا لهأ لاه هراَدّمقاو كلم ةلالدو هقلش بئامع نمل ذ لكو ةفصاا

 0 0 0055 وهلا ف ئاكت نملقالا فوراخملا فئاك:نمنوكي مال ارثك ىف عمقصلاو لطااودربلاو
 ْ 1 'ءاوهكقنيو لديذ_ة.خ راضلا كلذ لاك امةرارحلانمءا اوهلاىف ناكو ال_ءلق ناكن ا دعاصل !راخل اه

 ظ 1 لت نأ اةدعاضتملا ةرخمألا كافراضلا كلذ للع امةرار ملا رم ءاوهلا ف نك مواريثكر الا ناكن ااماو
 0 | نافنكءالوأ بوق لانه دربلا نوكي نأ اماف تغلب ناف غاش الوأ ا اوهلا نم ةدرادلا ةميطلا ىلا اهدوعص ىف
 3 ]| باذلا اوه عمدجلا راضلافرطاقتو عن ة+اودرلا نمر دقلا كل ذير اذهل كلذ هئاكناب وقل ا: هدربلا نكي
  اماولث الفا دي دشدربلا ناكنااماو مزقلا ده لاتغأ نم نوكبامنالباولاو ةعدلاورطم اوهرطاقملاو

 ' ناكف كاذك اتروريمدعب دااراكت ابحاهلالحت اواهعاستجا ل.قةيرادلا ءازجالا ىلادربلال_سينأ |

 | :ةءللىلاةرذعالا غلمت لا ذاامأوادربلزن ىناشلا هجولا ىلع ناكض ناو امل لزن لوألا هجولا ىل#
 2ئتئة[1ئح 2 2ئ2ئئئئئلْئل1ل1شا1ْتتا 722 سس

 ةدراملا 1



 0 هلل

 1 ا وا رطامااعص“ دقن دق هذ: ةةريثكت ناكن اف ًهلاقن وكتوأ ةريثك ن ْن وكتنأ اما ى يف ةدرابلا | 1

 (اهنانثث) ةرذمالا كلت دعاصت نع حاد لاب ويه عئماذا (اهدحأ) ةيهماسادخال لاَذف لول
 حابر لانه نو كن أ ( اهلان'و) جبرا ما دق لامج فوقو بي: عاقتجالا ىلااهابا ةانغاض حابرلا نوكتنأ

 53-2 رح*طبو هم فوقو مدعم اءزعل لل ضر عد نأ (اهعبارو) ذئندح ةرذعالا دوعص عنف ةمداصتم ”للداقمم

 ا
5 
 ٠
 ١
 أ

 كلت قوفاهبلا فانا زك هدعو لم نر مون دك اك -اريسيا دوعص لابللا ضعن قد عصي راض

 اهرفتم الوزن لزتف اسوس ءاما هد ةعواهغاك ىلسللا درباهم رضا ذاف ةغمطا ”هلءلق عافترالالءلقلا رعالا

 ةبسن لاعلا ىلا عبق لا ةبسنو اعرقص ناكد-ناو الط ناكدمجي مل ناف د هي دمعتي : عاتجادنعالا يرسل

 لصح ذئنسحو ض.ةنبوءاووأ ادريب ام دنع كِاَذُه ءاوها | ض امتنا كسلا وكت رطالا ىلا ب
 اراتخماردأت هنوك ىلا كلذيانلسونو ماسج الا ثو دح يلءانال داس ان1(باولاو) ةروكذملا ماسقالا هن 1

 قررطااال ةعفد باحسلا انوا قاخ هنادس هنأ لامتحال هوترك ذاع عطقل ٠ذكع ل ماسح الا داما هنكع ظ

 راو مه نماهلتبالفاهتاو ذ ىف ةذكم قافئالابماسجالا نكلو رك ذا هاا نأ بهفاضيأو هوك ذعذلا | 1 ا ا

 ةرارهاو ةفاثكلاو ةفاطالاو طو.هلاو دوعصن !نم ةمعملا هةفصر اهتم دس او. لك ص اهةخاف تلثاق* ما غ
 لاوحالاءذهىف ةرئؤم عئابطلا كلتو ع اطل كلا قنا هتاضسوه ناك ا ذاف صصخم نم هلدبال ةدوربلاو | أ |

 كال دكرحما عد ايطلا كل: قلخ ىذلا وه هنالااصس ىج زي ىذلاوه هناصس ناكسف ببسملا قلاش بدسلا قاس | أ

 قعاناهتسب ىمللاواهدومصو ثقدازاذا رجال كنان ءاوهااَو و- ىلا ضرالا : نطان نم ةرذخالا |

 ةردعلا ىلع اج اون ىلا راجل هي رد تاربدقتلا عج ىلع تدثذاماكر اهلءج ىذااوه هلاصسوهف || 1

 (ىلوالا هللا )نامل سم هم درب نماهيف لامج ن ا نءلزنيو هناحسهلوقامأ نيب رهاظ ةمكطاو ||
 اذهوءاشام اهتملزنب مكلْذك ىلاصت هللا اهةاخ د رب نمال امج ءاعسلا ىف أ( امهدحأ) نال وقد ..الا هذهىف

 وه“ اهسلانأ(ىانلال وقلاو). ءاهسل ا ىف درب نم لامح ”ىواك_ااو ده ا لاه نب رمسغملا رثك أ هملعل ىلا

 ءاعسوه ىذلا ميغلا اذه نمل ننأ ىلاعث هناو هعافئراوه وعسل كل ذب ىعم سانثلا سو ر ىلع عفت عفترملا ميغ

 نءال امج كلِءنالف لاّةياكىلابلسا ت تيبثا تمل اذان نالمالا باصسلا لابج نم وار

 ضرالاىلا هلزنا مم ناضل لاس تاتا ءامدربا! نأ ىلا اوهذو اعسود كلب تذصوو

 لام انموهف ةريصتمدي دش مسج لكودربلا نماهةل هناصس هنالالابج غلا كلذ هق ا ىعسامنا مهضعد لاق ||
 لوالاو نورمسفملالاعتا ذك ىلع لوب < نالف هنمو نيلو الا هسحلار شيز وصولا ْ

 لعجي نأ مدااكوز اجت اَشالا ةقر هرطب باصسلا اهسا لمؤ صو مخملا سلا اذهل م اءامسلاالىلوأ |(

 نيرهالا الك ةر دقلا ىف صا ذاو درب نم لاب ءاعتسلا ىف نوكمن مص دف درب هن ب باصسلا يفءاملاهلتا ظ

 د نسابق لا كاملا مىلاعت هلوق ىمرافلا ىلع ونأ لاه ( هيث اذ دلاةهلكسملا) رهاظلا كرتلهحوالف

 كل: ضعب هللا هلزئيام نال ضمعبتلل ةداثلاو ءايسلا ٠ نمل 'نالا» ادتانالةياغلا ءاد ال ىلوالا نك

 فود لازنالا لوعفمو لاه مشدربلا س ذج لاخلا كلت سنج نالئعستلل كل املا ءاعسلا ىف ىتاا لاخلا
 هب ب:ه.قهلوقامأ هسلعةلالدال فذحهناالا درب نماسه ف لاسم نمءاصنلا نم لتس و ريدةتلاو

 ناوبح نم هملع عي امرمضي دق هنأ هلاح نم موأعمو دربلا ىلا عجار هئار هاامااخ ءاسشي نع هقرمدد وءاشينم |

 طق-دال ناءاشب د نم هرريداش ةرمصي ىأ هف لرصد وةيل ملا قذو ىلعءاشو نم هب دلو هلأ هناصسيبف تاينو | ْ

 هاوذامأ دمعك ادو لاضتتسالا باذع ىرحت ا راج هلوزن لءحورخلا ىلسغدربلا لج نمساشاا ن مو هيلع | ٌْ ا

 هقرب كر قو ماغدالا ىلع هقربانس داكن رق (ىلوالا هللا ) لك :اسم هففر اصبالاببه دي هقربانس داك, ىلاعت | ا

 دلما ىلء هقربءانسو تااظك تالعف :رلعذ عجم ىف لدقاكعاستالا نيم هقربو قريلا نمرا دقملا ى مو ةقريول 1

 1 دهاشن دقو ضرالا ن ماصار لاء ءاوهاادربةدشل (اهماعو) ددملاةريثكلا» ءادوسالارب "اسديوصتل

ذنوتوكم نيالاو كورا ةمامغلا لق نونوكي نيذلاو ةمامغلا
 ا ذااماو رمدلاف نووكناهقو

 ١ تناك

2 



354 

 |١ تماناذاف اضعب اهضعب هب مزاي اعومسم اسف اهتكتحا نع تثدح | باصمو أ ب امض ضب نعاهضعب بج |
 انسرح عهس اذاو ههابتن اعرمسيف سأر لا فوشكم مان هناف دئاقلا الا اهتصجا تحت اهسوئر عض مناف لبخ ىلع
 || ءاصقتسالانالعاو تيعرم اضعب اهضعب ظفح يقدم طخ ىلءاهعضاو ه ىلا باه ذإ | ىف لأ! لاسو حاص

 || هذ هلاثمانعنوزدتيءالقعلا نم سامك الا نأ دوصةملاو ناو محلا عثايط باك فر وك ذمنابلا اذه ىف

 | ريغ تناكناو هلعءانثلاو هةفرععىلاعت هادئ عنم ةمهلم اما لاقي نأز وال لف كلل ذزاج اذاف لسحلا
 | نع« لالا بانج لح لاق ثدحىناعمسلا مالسالا ب اهشرد هلو سانل ا اهفرعي ىتلا”رومالاوئاسب ةفراع

 ١ همف هنزأجو عمو عة ريما اهنا ىلاو ضرالاو تاوولا لإ هنو هن احس دل وقامأ * ل ازتعالنازيعنزوب نأ

 ]| ءاوسام لكّنال هنم لكل !نأ ىلع هس ضرالاو تاوعسلا لإ« هو هلوةفداعملاوأ درملا لع مات ىلعتلالد
 ا عج ةمضتلا هذهىف لخ دف بجاولا ميدل ىلا ءاهتنالا دزعالا ناد وبال ث ددملاو نكمملاو ث دثو نمي

 [| ةمان ةرايعوهفريصملا هللاىلاو هلوقامأو مهرط اوخو م-ها وق و دابعلا لاعفاو ضارعالاو مارجالا
 ]|| فرشالانم ًاد.دوولاناوهورخ آه بو هلو هناحسهملا لكل اريصم نم ديال هناوهو داعملا ةفرعم ىف
 0! هتاف فرشالاف فرشالاىلا امقرتسم سخالاف سخالا نمدخ نم سالاف سالا ىلا الزان فرع الاف

 1 هناذادو ولا بح اوىلا ىهتي مث ةمكللملا مث ةئاسالا مث ةئاوسلا مث ةمئا.ةلاءاقو صومرعسز ما عس+ نركب

 ظ 1 نارتمأ) ىلاعت هلوق» ريصملا هلا ىلاو هل رةوه»ىنادلاو ضرالاو تاوعسلا كلم هتتو هلو ةوه ل الار امتعالاف

 | اق لابج نمءامسلا نم لزنو لالخ نم حرذع ق دولا ىرتفاماكو لسعد مث ذنب فلؤي ماناصم زي هققا
 ١ ىقناراهل او لسللا هقا باقيراصيالا, بهذي هقرب انسداكي ءاشي نع هفرصيو* اشي نمهب بدصبف درب نم
 ا هلوت(ىلوالاهلكسملا )نائم هبفو لئالدلا نمىفاثلاعونل اوها ذه نأ معا ( رانسبالا ىلوال ةرمعا كلذ

 1 ءاسزاو دحأ لك ا مجْزن ىت ا ةأسزملا ةعاضرأ ا هنمو الماقالءلق قوسلاءاجزالاو هدنتلا دارماو كلَمع نيعبرتملا

 دازافنيمءاىلاافاضمالا ملسصدال نيءارفلا لاه هن فلور مئأيشف أسري ت ىتحاهب قفرلا لالا فرعسلا
 باسل اشو ىلاعت هللا لاق ناصع. _داولاو علا هانعمو قلل فد او باهسلاّنال هن لاه امنا

 اممم ىااماكر لع ماد اواباصت اهلعصق باصسلا عطقنيب عمد ىأ *شلا و مض فياأتلاو لاقثلا
 ملم نأ نعورطقلا دهام نعو سابع نب هلاقرطملا ق دولاواموكىه هلءجت ىتحئبذ قوفأ كدب كرلاو
 ةيناثلاهلّمسلا) هلخ نم ىرقو لبح عج ىلا. لاخ عجدق راو هقوةش نمهلالش نمءاملا”ىناهفصالا

 ةلاس ىفال ماسحالار اس نمهريسغي نأ لة و ئث دب أس هكسشنب هناصس هنا لة اب اص ىحزب هل وقنأملعا
 ىناثلا ىل_ءو هن اجا نيب فاّود هناههس هنا مث دم باصسلا سفن نوكححي لوال | هولا ىلهذ ةددصاو

 فاؤي م ةلوقىفو انا ماسجالا كلت تراصا_هر ابشع ان ىتلا تاغ سل ا كلن ىلاعت هللا لمق نم ثدحما ن وكب

 ” ]| اماكربإ_ه هناصس مناع نيدوجومنيالا ميال فيلأتا اذا اهرفتمامدةّتماهدوجو ىل_ءةلالد هند
 ” ]| هذ ميناك اذاءاملا نمريثكلا لمح امنا باصسل اًنال هنم دبالا م !ذهو ضعدلا ىلعاهضعب بكرتب كاذو

 ظ كا ورطملا وباحسلانوكتنا عئامطلا لهأ لاه هرادّتقاو هكلمةلالدو هقلش بئامع نما ذ لكو ةفصلا

 لوالاامأءاوهاا فئاكت نملقالا فوراخلا فئاك:نمنوكي سال ارك ىف عسقشملاو لطااودربلاو

 "| ءاوهىلقنيو لدي ذ_ةذ راضلا كلذ لاح امةرارحلا نءءاوهلا ىف ناكو ال_ءلق ناكن ا دعاصا !راضلاف
 3 أ غلتنأ اماةدعاشتملا ةرخجالا كاةفراضلا كلذ لل امةرارهلا نمءاوهل ىف نكي ملواريثكر املا ناكنااماو

 ١
/ 

 ناف نركيالوأ اوق لاتهدربلا نوكي نأ اماف تغلب ناف غلام الوأ ءاوهلا نمةدرا.لا ةقيطلا ىلا اهذوعص ىف

 ! باه اوه عم_ةحلاراضل افرطاقتو عقجاو دربلا نمر دل كل ذير اذهل كلذ فثاكت اب وقل انه دربلا نكي ل

 | اماولخعالفا ديد شدربلا ناكنااماو مو.غلا هذه لانم أن م نوكيامنا لباولاو ةمدلاورطاوهرطاقلاو
 ا ناكناف كاذك اترورحهدعبو اراك ت ام !هلالحت اواهعاستجا لدقةيراخملا ءازرحالا ىلا دريل | لصد نأ :

 ؛ةءطلا ىلا ةرخخالا خاتما ذاامأوادرب لزن ىناثلا هولا ىل_ع ناحص ناو امل لزن لوالا هولا ىلع

 , ١ هه 2222222122222 اة يس سوم
 ةدرالا



 ن0

 ا ١

 نالئثهرادةاان قلعت نأ اماق مكلا ىف ىذلا ام[ لاهفنالاوأ لءفلاوأ ع ضولاوأ ة- ة.كلاوأ ةممكسلا بان: اننم |

 لثك عضولا ف ىذااو نبالاو ةالسصلاو لاكسشالاو ناولالا ىف هذال: اكذ فيكلا ف ىذلاو ةرمشعوأ ةيا ||

 نود ضلال .آهفنأ نوكو ناالا ف كاذكس يلو عمسلل ل ”[ هنوكو عمم بذللاهءاص ل يفلان ذآ نوكل مخ أ

 كل د فال فا انمللا نيعو هولا ىف ةريملا ةعب رم شاقل نيع نوك زش. لاعشنالا ف ىذلااماوءوغ شق

1 
5 

 ا
0 

 كولا نه برض ل .فحزرام هنمو ناط رسلاكء امل ارصق ىف ىشمب أم هممو عدْفشلاكهمل بر ىلعةحابسلا ىف | ا
0 

 نم سة اماهئمنا (لوالا) نيهبو نماضي أ اهلاوح أر يغتف ةيرولا تاناومملاامآ دودلاكو هل حانجال | ش

 .ضرالاه_بوداو ًاماهطعيو ةس بار هلقءاو ا ماهضعن و رفح اهضعبو قس ءاوأ ءاهضعبف اباد اوألاو أ

 نمب 1 را ميدع توك دقفءاشغوادلج هسانح ىذلاامأو نش افلباود ,وسالارببكيلا فاطلتاك
 باقعلاكدرفتل ارثؤي اهذعبو كك أر لاك ابعم ٍشياه اهضعبف فاتخيريطلا (عبارلا) ريطي ةمشدلا تاسحلا

 ساهي ام اوضو همفاسرتسف اممودمصتل لاس الا ىلا اهجاسحال عطلا ىلبع عزان ىبلا حراوالاعبجو | 1

 بوكا ع بارسأ نافهدحو ندعي نأ هنكسءال ىذلاوهناو لا نمب نم نانالاو ةينات ب نوكت دقو ةفرصتبرب | 1

 بحاوقال هذمو ماء لك اهنمريطا | (سماسللا) سالو عاقجاهللقلاوادحاو اسير عيطت كا ركلاوأ ْ ١

 ظ ((ناو ااو) تئرتلااذ_ه ىلع :الثلا سانالا تءاجل(سذاسلا لا ولا ماسقالار“ يلهيك |
 ١ عن ذأ ىلع ىش ءاملاث مم يلح ىلع ى "امام متاوقوأ5 لجرأن م ىشمألل اريغب ى املاودهوبعاوهاممدقدق

 | ةفلتخ ىهاذكَف شا مفك سي تفلتخ اي تاناورطا نا ىلع هدم اشيام اللا ١
 ةنا | دقوءاضعأىف كرتشت دقتاناودملا (لوتالا ميس ة11) تامسقنلا كلت اتبع ذطظزشارومآ
 : اماقنيامتلاامأو اناظعواهءواسجلامها نأ فس رفلاو ناسثالا ارت تسال دمك 1 رشاااماءاضءان يابا“ |

 ْ وضعلانوكيالن أ (امهددسأ )نيو ىلعةوضعلا سفن ىف نيا تاما هتفنضفوأوشالا نفقا |[

 ٍ بنده سدا ن اسثالاو يئذهل سرفلا ناف تانالاو سرفلاك ىاشلل "لما هو ازسأ تناكناورخ“" لال الضان (

 ١ (ىناسثلاو) ناسنالا صاح كلذ لكو رهشا او دامو مسإلاو بصعلاو مظعل ا الا ت سرا بنذلاءازسأ نكلو |]
 نا.ستالل سلو هن امص اف دص ةاغلسلل نأ لشم هيئازجاالو هن ادءال ناشاداساسرشملا ل :

 ا نوكب نأ امافوضعلا مه ق نبا. ةااامأو ناسناللاسمنمنئش سالو لوشة فنقللو سواق نوسلل اذكويللا

 ١ لحل اورومئْزلا لثم هماسم نمرخاو هش ىلع ىلب كنكرشض: الام هنمو موشسيااو مفلاك د حاو قو رطا | ا ||

 ] !ج ةلاضعلل مية فدل نأ الا ىفنا فيك ءاوأمام بنمو مولعم ىو أمها ماهتءةضرالا تان اولا نأ (فناشا 0 ا

 ١ ل را لا سيرت سرا تالئسددسلار رس باتا

 ْ ا ريسلا 14سنه هلا سرفلا ىدئئر دصلا نماسي رقن وكي هناق ليغلا ىدث عضو فالّشا ||

 || امئامن ركير  اسضرأو أءاملاوه ىلصالا هك نا نععانام ثوكي نأ امانا ودا“ (ىناثلايسقتلا) |
 0 ءواذغو هناكم نوكي نأ اما هللا (لوالا) هوجو ع نماسولاوًاريغتف ةيئالا تاناو.طساأعا اضراريصبم أ

 | هقرافاذا شعبالو هدر هنطايىلاءاملا ليقيوهق قابلا قشنا ٠ وولاىف سنتا لدي لفامثام هسفنو |
 ّْ دات استمر امل اةافطسلا لثمءاوهلا نم سفن هنكلو ام ها ذغو هناكمام هنءوثاذكهلك كءسلاو | ْ

 ْ اهنطان ىلاءامل الح دتسنالو ءاوهللرهاظتال فدصلا نم فانصأ ل ثم قدا سالو سفن سداو قام هادو || ١

 ا عدافطلا لدم ع اطبلا ءامماهضعز :دةيراخلارابمالا هاسماهاوأ٠ اهكدبه املا ثان اوملا(ىناثلاهسولا) | )ا

 || (عبارلا هولا )دب رطصاهنمو ةسنيطارثمو ةدطشأ نمو ذك اهجم «(تااثااهجولارصلاءاصاهاوأماهشدإو |
 | روعنامه.امو لوس اكمينجأ لعةح ايس سلا فو هيمأر لعهدوغف دقعن ام هنم»املا ف لقد ااناوملسا| ا

 : هءلع بعص همسشئمام كلذ سن هيلسرب ىشعهناف حاشجو دهنمرت اطلك ىربلا ناويملا (ثلاشلا) | / | ًْ

 ١ نوكتدقو ةمن دم نوكتدق ةدرغلملا تان اودكاوىرخأ درفنبو ةراث عمت ام هتموااعةلاك اعمنوكيواحوز |

 ا للا نكل كلذ ىفناسنالا راسي قمنارغا ا ضعيو لغلاو لممأاو ةمدملا راش ا ممتلت هنش هتشيعمو هتاسح | 0

 ها

 أبا 1 0 اجس#ي
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 ةدان ز ىلعراسمب الاب بهذيو عفتر مال ىنسكلوق نم عافترالاوواعلا ىنةعدو دهم اوءوضا ىنءعرو هتتملاو أ
 داك هلوةب لال دن الا هج و (ةيئاشا | هلك ا) ىف دمل ار فعج يأ نع ةدكمل عا ىلا مكي ديا وتلتالو هلوقكءاساا |

 املادضرانااو ةدلاخ ةمظعاراننوكي نأودبال اذ هتنص نوكي ىذلا قربلا ناراصإالاب بهذي هتربانسأ
 (ةثلاشلاةهلعسملا) ميكحر داق: ردتبالا نكعال كل ذوتذلا نءددل اروهط ىذتتيدربلانمهروهظفدربلاو |'

 نوركلافرادلا ىلا هعماب» اذن وكت نأ ب <لهنرادلا ىلا ديزب تيهذ تاقاذا كنا ىف نود وعلا فاتخا)
 دعبام هد أئكتو امهقاسعت اهنم هوجو هنف لمقف راهنلاو ل#لل أ هني باقي هل اوقامأتب الاءذماود>اأأ

 '" هدسأدخا ورخ الا ىفاههدجأ جواواهنءو ةفلخراهنااو لءللا لعج ىذااوهو هلوةكوهورخالا

 لكلا ناعم ىلاسعت دي رينأ كل ذلثم ىف عنج الو امهريغو راو دربلا ىف !ه-هااوح أر يغتاب مو رخال نم

 | مد_ةنامفنا ىعملاف راصرالا ىلوال ةربعل كلذ فنا ىلا .هتهلوقامأ ىوقأو ىلو أر ايمءالاو ماعنالا ىف هنال ||

 أ رومالا هذه ركسفو ىبدتينأ"وملا ىلع بج اولا نا ىلءلدي هجول ا اذه نذةريصب ىلا عجري نا ةلالدهركذ |
 نم م-م:مو هنطن ىلع ىذع نم مهتفءام نم ةبادلك قا هنئاو) ىلاعت هوق ديلقتااداسف ىلءاذدأ ل ديو ْ

 ل امم تانآ انلزنأ دفا ربدقئثلك ىلع هتلاّتاهاثيام هللا قاع عب رأ ىلع ىذي نم مهن و نيلجر ىلع ىثعأ|

 0 ءئادحولا ىلع لثالدلا نم ثلاشلا عوتلا وهاذه نأ عا (مقسم طارص ىلاءاشي ن ءى دوم هللاو ١

 تاناو.لالاوحاناثلان"لدة.اةيولعلاراب'”الانانثانثو ضزرالاوءامساا لاو انالوثأ ل دتسا اا هال كي در

 . نا عمءام نم هب اد لكقلخ هنلاو ىلاعت هلا اه ل( لال لاو سا )١ تالاؤشيتالاهذه ىلعنالعاو ||
 نم اامأودو:ا| نم نوتولتم مواد دعت انا ودل ماظعأ مهفةكئالا ا امأ املا ن٠ ةقولخمريغتاناو لا ن٠

 انقاف هلوغل حجيرلا نم ىسدع قلخو بارت نم «ةلخ هلوقل بارتلا نه مدآ هنا قلت وراشا !نه ن روقواع مين |

 (اهدحأ)ءوجو نم (باواو) ةةطنلا نعال داوم تاناوءلسا نءاريثكن ا ىرئاشدأو ات-ور نم همق :

 هبادلك نا ىئعملاو ناش ء اضن هره سلو ةباد لك ”م]_ه:أم نه هلوقناوهو لادا هلافت ام ن->الا اوذوأ

 هللا قاخام لأ ىوربام قعءاملاتاوولزغلا عمج لأ نا (اهينانثو) ىلاعت هلل ةةولذم ىهقءاسملا نم: داوم |!

 1 دوسقملا ناك و رول او:اووهلاوراثلا قا املا كل ذ نم مءامتراصذ ةسها !نيعناجمل اراظنف رهو ىلا ع :

 دارملان ا(اهئاان'و) هولا اذه ىلعهرك ذم رج الءاما اوه لوتالا لصالا ناكو ةقاخلا لصأن ا ةن"الا هذه نما[

 نءادجتااغلا ناكاملو ْناساو دكت الملا هع جرذفك اذه ,منكسمو ص رالا هحو ىلع بدتىتلاةءادلا نم

 لن امرحالءانملاءالا سعئالامالاماو ةفطناا نهةداوةءامالاماءاسأأ نءنيةولم ممحوكتاناوم1اءذد

 .هلوق ىفءاماركس مل (ىنفاثلا لاؤ سلا) لكملاةلزتم بلاغلل ال زغتت لكملا! اغا
 | انلعجو هلوقىفاثرعمءاجو٠امن

 | صتخءاملا نم عون نمةباد لك قا هلأ ىنعملانالاركمانههءاجامنتا (باوخلاو) ىسخيث لكءاملا ن٠

 || اذه نم نيقول# م موك لان هدوصقملا نال جءوث لكءاملا نءاثاهحو هلوق ىفاف رعمءاحامتاو هنادلا ُكِلَد

 | كلذكوءالقعل اريمض مهنخ فوق (ثلاشلا ل اؤسلا) ةريثكعاون أ ىلا مقلي نطل كلذ نا ناس اذ وهو رسذملا

 6 ذالاو دكت الملا مهو لّقعي نعم لفعبال امرك دىلاعت هنا (باوذ او)ءالقعل اريغ ىف ل هعّتسا لذ نمد اوت

 لاقيو سكحولا نم ىلوأ اه سي اوال صأ في رسل | لعج نال قعد نع قث اللا ظفالا باغف نا او

 ]| ادهةمصنييواي-ثءنطبلا ىلع فحزلا معمل ( عبارلالاؤلا) رمعب و لج رلنالمقملا نع مالكلا ىف

 |١ (باوطاو) ةبملا ف حزتام دح ىلع ناو ىدمي هنا لاقي الوم هنا فص وندق صا! نأ لاؤسلا
 [| قيرط ىلءوارمأ هل ىشميال نالف لاقيو سالا اذه ىشم دقرقلارمالا ىفاولاع اكةراعتسال اىلدس ىلعاذه

 نمرثك ىلع ىشميام دخانال ةمسقل!فوتسرإل هنا( سماختا لاؤسلا) نيشاملا عم فحارلا كل ذا ةلكا ملا

 || ىف ىلا السر نوعي رأو ةعب رآه ىذلا ناو. ا لم ىلب تالرلاو براقعااو بك انءاالثم عب رأ

 | هامنابنو رقي هفسال غلا نالو مدعل ان اة ط مناك ردانا كمت رك ذىذاا مسقلا(باوملا و) نذالالاغد

للا قلخم ىلاعت ةلوق نالو عدرأ ىلع ىشِع هناكفرغغال هناهج عب رأ ىلع ىثماذا هداعاف ةريثك م اوق :
 ] ! ثيام ه
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 اردصايفهقلا ىذضو ءرسو.اساوذ ىأ هور هقا عطب نمو ا نباجساو لبقدعأ هده نا هقلا عمم نيإسملا 1 1

 | لكل ةيواس اهز اديب ىلع يك الا هذهو نوره غملا يه كدلوأت ءربع نم قب اسمف قبو ىضا_لا ىف تونذلا ندهن 3

 فاد نم لئاقم لاةف نجح ردا مت ىهأ نئا مملاعاد هت هتلاءاومقاو هلوقامأ هولعش نأ نيثمؤ.ال ىبذام ا

 ناانتىمأ نبل هنناواولاةذ هلال وسر مك ني ةفانلا ةيجاركىلاعتهلنانيباسا لاق م نييلا فد هج ادقفهقا ٍ

 دور دول 2 هيا نناع ل | نر - : 8 3 ينوه ا

 لك ىلع مهم ذىلاعت هنأ برقالا (باولا) ماد اهيلع لش دأ من كف ةمزالث ءاهكلوةراغت تالا ا ١

 فرحلانوفانعاوناكو بامتراوْكشاهيف ناكو قافنا اوهو ضرم مممولق ىف ناكف فاصوال هذه نمدححاو |
 نوملاظلا مه كلو أ لب هل وب ىلاعت نيب قافنور فك كلذ نمدحاو لكو مال | رتالمااهملعلوسرلا نم ١

 0 مولذعيال ءرماذا مياغع ماغللرمشل نا ىلاعت لاهاي ةبصعم لك لوانتلاطلا نال هلع مهام نالطب ||
 لطدأ ف. نم نيفئاش مهم ا” اسقالا فقامت رك داملاضبأ لاش. نأ نكع ءوءريغلاملاظوأ هسفئلاملاظ 0

 'مبممفرعا مهماع مال-لاوةالصاا هيلع لوسرلا ف. نأ نونانذال ىأ نوم اظا امهكئلوأ لب هلوقب كلذ ْ

 هنوعدطتسدالئث كلذودو#«هلوهو مهملعقلاهنماواظينأ نوديرينوم اظمهامناو هتنامصوهتنامانأ]|
 !اوعداذِني:مْوملالوقناكامنا) ىلاعتهلوق « ه.| ةكاسملا نوبأب ملسو هملع هللا ىلص هنا ل وسر سلمى[

 هللا ىثدي د هلو رو هنا عطب نمو نورلفملا مه كئاوأو اعط ًرانعمساولو دي نأ مني مكحل ةلوشرو هللاىلا | ْ ا

 رك ذب هعملا هولهذامو ءولاه امو نيةفانملا لوق كح - |[ ىلاعت هنأ لع ءا (نيبلاعالبلا الا وسر قس انوا ا ١

| 
١ | 

 لوالا ىلا مسرولفاضي ًاوىلوالا لا ىلا ولو نبذل ىا عار نينمؤل الو امو وق 9 اقضعملا | 0

 ادهو نو ضرععم مهنم قد رفاذا مهند م كل هلوسرو هلناىل ا اوعداذا ممنأ هناذسنيب مم هورهظأ انععودرلا | ْ

 رو ا 0 000 ع 0 7

 هت كا ا 1

0 

 اهلغو أن اكلام-١ هروكسصو, نيم*الاىلوأ نال ىوقأ ب صالاو عفرلا نين. هوما لوةنسحلا ارق (ىلوالا | 1

 ا

 ١ قدنا الاءذه تازن نسل لاقو ١١ (ةناش الث او رفكلا نوري :تامعال نورهظباوناك نيذلانيقفا ١

 ١ عصام هيناكو لذا لوةلانوكي : ال نانعالا نا ىلسء لدن ني مولان ئاوأاموهلوقىلا:ء1نولوةؤةوقأ

 انمآنولوةب مهما مهلكن ع ىح ىلاهتهنا لق ناف ب مع اج م نأ[

 وه مهن ءىلون ىذلان عم نينمؤملاب كئاوأ امو مهعم ب ف لوقي نأ مدي ف. كنلوتلا ممم ى هكر :نعوحمنا

 ضعبلعنوضرهاجش مده «نيقانل اىلا قي رقلا اد ه عجرب ىأ مهن قد رذىل و مت م هلوق ىنءمنوكيو عصن |

 ريخ مدا « رب رح لاق اكربدلتا ءاذ مو ماهفساظفللا(باولاو) ىلاعت هللا ىلءزراسريغوهو ما وف سالا مأ هلك

 قفاونانرااذاونيدلاىفاوناترا د قف مماعهلتا ف. نأ اوفانول ملا (ىفاثلا لاو ل1) «اناطملا بكر ند
 مادلوتو قام اىلا ٌةراشا ص ره ممول ف أ ةرق(باوحملا) ديدعتل !ىف:دئاف ىاف داو لكااف ضرم مهبول

 هللا ف. نأ نوذانع مأ هلوقو ماذا !ىفمالسال اريرقت لعل بد هرلاو كلا ادهث د هنأىلاةراشااوبانرا

 هدبهنابه(كلاثلا لاوسأا) هبيس ثيل ذوك اسس + ىلا اسندلاست>ىناوغاب ممن أ ىلا ةراشا مويلع

 تأَدَق ةقورعم هع اطاووسعت ” ال ىلق نحرذل مم سما نال مماع أ دهج هقاداووسقأ |وْنورن "اهل امه ُكماو اف هنقايو |

 | هوعيطتن او سلام مكملعو لام هيلعامتاقاواون ناف لوسرلا اوءيطأو هللا اوعم مآ لقنوامماجربخللا ||

 ةلعسل از لثا هده كد ذو نينمّؤملا لوق ناك امنا ىلاهةلاةفنوُنسّوملا هكل ب نأ بعامو هولعفي نأ ب ناكام |

 ناكاعا هلو( ةدناثلا ”هلئسملا) ينمو لوق الذم مكنت هيلع لسسأل نال لغو ازاوش نأوفيرعتلا ف | ١

 نأ هلوسرو هللا باك تكبص» ىلا اوءداذا مهقيرطوم-هاوقن وكي نأ ب حب كاَذكم انعمنينمْؤ ا لوق |

 لوق ل وأن ىل_ءانمج | انعمم عمو َة 4 اطواععس هلم_هداشناو هملا ممن امث انوكلف اًنعطاواشععءاولوي ٍ

 - "تم مولا ا ٠ك ردت

0 000 
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 | دوس مصب 2 مممصدصم٠ما

 ٍ ءاذغناف تو.كنعلاو رهز هءاذغناف لدتلااك نيغم معطريطلا صعمان وكب دقو بشع لك اهتموا

 3 ىءرخأو اسئامةران نوكيىذلا ناويل وهو ثاانثلا مسقلاامآ ماعلا قفنم هضعب نوكح, دو بابذلا

 :ءناو.لا(كلاثلا ميقا ) همف ىف_وريل اى ازربي هنا مث هم ٌشسدعبو رهلاىف نوكت ناو. هنالاسة فام رب
 ١ ؟مودهفاكرسقلاءىن اوهام هنمو سرفلاو ةرهااك داو انوا وهام هنمو ناسنالاك ع بطاا» ىدن اوهام

 دسالاك عرام_.امهنمو ليفا اكسس أسم قبر و هسانكتسا عرمس ام هنم رمسقا ا سن أّتسااورفل كمن أيال ام
 ّ انآومللا نم عب ارلا ميسَقُتلا) سائلا ن مى نار راو تاب ار دسوك نادنشتو

 الا ا ا :دكرسو مالتغالا د:ءريصب هناف توهم لكو ل توصالام هنمو توصء.وهام

0 

 0كاداسل وللا ديد ضعدو ةرقيلا لم بضغلا لبق عس .طل ا ىداه أن اوما ضءد قالخالا بسم

 *ىوق راهتشو ةءلاك لاّتْغم تاكرلاٌىد 0 ا ريلارب 90
 8 راائدر اكمل امم اهنسبو فذلك وش هول اتقمف :وتانهتمو دسالاك عيطلا مب ري وفللا 0

 اتاثمبكلا دندس اهضعن و باكلاك د ودم قام هنأ الاهمفس_ضغل اديدُش ب دوضغاو ضب يالا

 ' هلا) راجلا وزو ايس منج ايه و سوو اطلاكهل امهم ءاسبتم دوس اهضعبودرقلاو ل. ةلاك

 ل اكحاادوداءادلتنأ 2 2 اماهضعءبواناومح هانا دان ناب ل سانتامناوماسا نم (سدا 2

 نألسعاو اًضِس هانا ضد ناييلسانت اهضعن ودعي ل مكتتست,ءاضع انا مث دود دلتا باف تو.كنعلاو |
 مئاصل ا ىلعا بلال دّسالا هوو لكل | لمفس ىلع تاثا اوءاارغصأ لاوحانةطاحالا نعةرمصاه لوعلا

 لكحم صاصض:خ اف هب وسلا ىلع لكلا ىلا ةمسنلابكلذف مي دالا عئابطلا بمكرمي صالان اكول هنالرهاط |[

 ١ ريب د2 نوكين أو دبالاهتالخاواهراع أو اهنادبأربداسقمو اهاوقو !هماًضد ام تاناو.للاءذ_هنمدحاو :

 دل قاذي هناصسالوق عضوملا اذه ىف مالك نس او نو د>اسل الو اعىلامتو هنادس ميكر اقرب دم :

 لا ملا ءذهلاوحأ ىلع علطا اوهف لك-اا.ملاعل ؛ و لكلا ىلع رداةااوه هنالربدق ةنىن لك ىلع هقاناءاشرأم
 ا «هنجالو :اثي مكس“ ادام قا ىذااوه لباهرارسأ نء ةردىلا لصي رطاخ ىأو اهبلعفذب لقعىأف

 ظ ار2) |ناك ا اورمعلاز دل دالا لك لع نم ىلو الا تاس تانآ انازنأ دقاودل اوتامأو عنادالو عنام هم 0

 لالدةساف ميقتسم طارصولا اشي ن مىدهقاو هلوقامآدارم اوهنوكي نأ مص كل ذ لك ىلء لقاك ||
 ا هريغنود ف.ءاكتلا ّدح هغلب نم ىدم دارملا نام هذع ىضاسقأ | باجأ (باوشاو) مدقت اك هبا اضعأ

 اذه نءاشاوجو هرث اظن ىف م دقتام ىلع ةنلسا ىلا هيدهبف باوثلا قدت»او هعاطأ نم دار لانو تسصروأ

 | اننعطأو لوسرلابو هتانانمآنولوددو) ىلاهتهلوق » مءأهتئاو هرب "اظن فمد_ةناك انشأ باوملا

 | مم قيرفاذا مش مكلهاوسرو هللاىلا اوعداذاو ينمو ا'كماو أ امو كل دعب نءمهتءقب رفىلو م

 |١ مهلعهشا ف نأن وفا مأ اوبانرامأ ص سم مبمولق ىف نينعذم هملا اونا ولسا مهل نكي ناو نوض روم
 |١ نيدلاءاوفرتعا موق مذي هعما دمحوتلا لثال درك ذا هناصس هنأ معا: ( نوملاظلا مهكشل وأ لب هلوسرو

 "0 , الا هذه تازن ل: اةملاه ( ىوالا لكلا ) لئاسم همفو مسوب ولقي هولي ول مسونكسلو مهتنسلاب

 ش مكي لسو هيلعمتتا لم هلا ل وسر ىلاهر دش ىد وها |ناكو ضر ىفايد وم مصاخ دق ناكو قفاسمملا رشف

 1 | ةروسىف امتصق تضم دقواشسلءف كاد #نالوةدو فرشالا نب بعك ىلا هر وذا ا لعسو اممئاب ا

 3 ||[ ىلعىلا عقوفام اتفق ضرأ بلاط ىلأ نب ىل-ءزيدو هن ناك لث او نب ةريغألا ف تازنلاصملا لاهو ءاسنلا

 || | هس تذهأ ةرتغملل ل ةفاضاةةوءابااهءامف كضر نهب ةرمغملا لاسقفذ ةثعالا“ ءاملا هسسب الام اهم

 ا || ليو علام هلاشي . الفاهضرأ لو اهتدضرنا اه ما نا ضرأ ض بقا ىلعل لاش ءاملا اولا“ ال

 : || هلعهشا لص هللال اور ىلا همحاخ نأ ىلا هاعدو كنماهلبقأ الا يلاض تف رعواهتضيقواعضرواهّي رشا

 | || هي الا هده تازنن "ىلع في نأ فاخأْ انأ مم أحأالو ه.: [تساف دهثامأ ةريغلا لاقفلسو ظ

 لاوو 3

 م سمسا



1 

 ا

 ا ظ

464 

 كلذو ةعب رالا ةمئالا ةماما ىلعةي"الا تلد( ةنماثل "هلل ا) هملعف رطل عزب تراجي ةراطعملاو تاما |
 دا رااوهو سو هيلع هللا ىلص دحم نافز نب رضاملانمتالاملا اواعواوتم1نيذاا دعو ىلاسعتهنالا | 0

 فوج دعب مهل دم نأو ىضرملا مهني دمهل نكي نأو مهامق ن هن .ذلا فاضمتسا مضرالا ىف مهتفلضتس ل هلوتب |

 ىبننال هنا مواعمو هدعبالا نو .ال هريغ فالس نال ءالؤه لوسرلا دعب دءولا ادب دارملا نأ مولعمو انمأ |

 فالذتسالا لوسرلا دهر نأ مولعمو ةمامالا ةقيرط فالختسالا اذهب دارملان ذافءاسيئالا متاشهنالم دعب |||
 نيكَمْلا ل صو ةمظعلاحوتفلا تاكمهمانا فال نافعورعوركي لأ مايا فناكاسن اهفصو اذهىذلا | ا

 هن راع هلافدُش *الراذكلا داهم غرفتي )ل هنال هذع هللا ىضر "ىلع مانا ف كل ةلص< لو نمالاو نيدااروهظو |

 اهنالرهاطل دكورتم هب"الا لق نافءالؤه ةفالخ ةعص ىلع يالا ةلالد ذهبت شف ةالصا له أن ءهفلانم ||
 نوكينأزوجال ل نكله_:ءانازنكلذكس مالا نكي لوا اصل دعو نمآن م لكل ةفالذنا لوصح ىضتقت ل 1 :

 هللا ةفالخ هم دارملاّن اال ف“ ”رصَتلا نم مهنكمو ضرالا ىف منكي ىلاعت هناوه مهنةلضتسدأ هلوق نمدارملا ] ١

 بجو ةمءامالا قيرطب نكي ل مهلبق ناك م فالذتساو مهلبق نمنيذلا فاضتسا مدلوق هماعلدياحمبوىلاعن | | ٠
 هللا لرسر ةفالش ىلع لمس ز ومحال هلا لع ل ديم انهف نك ةنعانلزتكلذك اشي مهتس ىف سعال نر نأ ْ ًْ

 مككر ثا لاق هنا مال_.ل | هملع ىلع نعىوروادح[ف تسي ل مالسلاو ةالصل | هملع هنا مكه ذم نمّنال | ا ا

 ْ انذاب هنمريعي دقداولاو مالا هيلعالع هنمدارملانوكي تأزوجيال ل نككهنعاسلرنهقت ال وسر كك راك 0

 نوم: نيذلا و ماللا هيلع ىلع وح ىف لاق ردقلا "ل.ل ىفءاضازتأ انا ىلا عت هلوقك م لبي عجبا |

 لالا نع(باوماو)رشع ىنئالا ةمئالا ىلعءلم نكساو هنعانازننوعك ار مهو كا
 ىنعملا ف الذكسالا نأ (ىناذلا نعو) مهض عيب اطخلا اذهمدارملا نأ ىلعل دي مكتم هلوش: ض,عبّلل نمةلكنأ |
 ىلاعت هلوقام او هلارباغمنوك,ن أو دب ال ةراشدل | ضرعم ىف انهدروك ذملاف قلذتا عسمل لصاحهومترتذ ىذلا ||

 لأ ةئالمللا و ةمامالا بيسي ةران و ةوبنا!بم سب ةرانءافلشا وناكدق مهلبقا ركب لل
 ١ اد [فلختسي مل ماللاوةالصلا هيلع هناانيهذم نم ناكتاددهلنا (ثلاغلان نعءد) نتروصلا ىف ل_ماح |

 مهفلطتسي ىلاعتلاةعيرالا ةمالاءالوهى منت الفراينخالاىرمالاو فصولا اكذب ظضعسا دق هنكلو نيعتلاه |
 1 مالا هيلع لا ليت ىذلاقهقلالوسرةغيلخ اي ركبدجبأ اولا هولا اذه ىلععو مهفلظتسا لوسرلانأو |

 ْ نأ (عدارلا ن نءد) مالاو فدصولا ةّيرط ىلع د ارملاو فاخسا ل.ةاذاو نيمعتلا هجو ىلع هيديرأ فل مل

 ١ ىلاعت هلوق ([ هه د-أ) نيهجول لطايهن ا(سماخخا نعول لصالا فال وهوز اد اولا ىلع ع ملا ظفل لج | ]

 1 مهدعو ىللاعت هنا ( ىناثلا )ني رضاحاوناكام عال« الؤهو نيرضاملا عم ناك ب اطخلا ادهن ىلع لدي مكتم |

 ظ ,لوق لطد وةعنرالا ة مالا ةماما ةحصادبتشفم_مفكاذدجو لوملاعلا ىذافنلاو هكوشلاوةوقلا |

 ل عجرتلو "ىلعو نامذع ىلءنيمءاطلاحراوخلا لوقنالطد ىلعو نامعورععو ركب ل أ ىلءنيذغاطلا ةضفا رلا|
 ْ ةءاشت قط سل ىدونلاو ماللا قلك نقلا نال وقي نأ ل ئاةلف ممةلضتسل هلوقام أ رم ريسفتلا ىلا |
 ْ هناك مدقل اهب قلاع قاف مسقلا ةلزغم هَمَدع ىف هللادعو لزنو مهنا هللاو مه دعوهربدة:فوذحت ْ

 أ دوادو عشوي و نوراه فاضت |!5 ىنعي مهلة نم نيذلا فلسا !.كسص هلوقامأ موقع هللا مسق؟ لاق ||
 ىرقو مالسل امهماعءامإن الاءالؤه نمم-وأ.قن م ىالؤكساك اهالدخسا مه ةلختسل ماغالاريدشتو ناملسوأ||

 عملاق مسهل ئطترا ىذلا مهيد مسوا ناكماو ىلاعتهل وقامأ خفلا,ىرقو ماللارسكوءانلا منيف عساك
 لاديالا نم,-م'ادرماو بوةءبو مصاعوريثكنئاأر د مال_سالاوهو موا ىضترا ىذلا م4 ..دوهل ثدثي هنا |

 ىنودسعبهلوقام أ اهريغا دول مهانل دي ىلاعت هلوق ىف امرت قرفل اانركذ دقو ديد شنلا,نوقاسبلاو فيفذتلا» |
 حاجزا لاهو كرمشل ا ىلا ىلاسعت هللا ةدابع نعت ورمغتبال م هانعَنيذِلاَن ا ىلع ةلال دهمغف أثيدوكرشالا|

 م-ممدام< لاح ىفتاملاصلا اهلل رجلك ذل لاو نعم لم لا ول نوك. نأزوح | ا ١

 رفك نمو ةلوقام أ مماعءانثلا قي رط ىلعاف انما نوكينأز ارو ولع نامت ١
 مس



 ا
 اهئ نأ فور رم كامت لا مان دهايت داهم امان صاناوانئ-رلانئاسوانااومأو انراددنمحرذغ
 بلاي ماسلا ىلع فل نم نال هسنع ىهتل از ل بوعي كم_همسق ناكولو اومستنال لق هلوقب مسسقلا اذه نع
 نمو مهران فالخ مهنطابنأو مهقانل ناك مهعسق نأ تن كلذ ثدثاذاو هنع ىو نأزوال ب -اولاو

 نولطااىأف وذم أدةمريخاماوهذةقورعم ةءاط هلوقامأ اهبقالا نوكرأل همسقفءافولا الر دغاا ىون
 نوقدصتالاسع مكمسق نم لثمأ ةفورعم ذعاط ىأ فو ذختهربخ أ دبموأ ةيذاكن اأال ةفورعم ةعاط مكتم

 0 | رمهشطاط اع ديلا ؟رقوا اوكف ةقورع ةساط مكيلعو هياورتغتالو مسقلا اوعدءانعم قو همف

 مكضاف هناو مرئارس نمئش هدلع ىذالريصب ىأنول.عتاعرببش هللانا ةعاط اوعدط ا نعم ىلسع بصتلاب
 | ولون نافلوسرلا اوعمطاو هللا وءطالقهلوقامأ مككاغن ىلعمكيز اع وذلاحمال
 ناف مهتم كتف غلب وهو تالا ةقيرط ىلع باطل ىلا ةبيغلا نع مالكلا فرص ىلاعت هلا لءاف تا ام

 لحام مكيلوةلاصرل تن مل جاملونرلا عا هغاف ةومرم اطوهنناةعاط نعاولو نا عداولوت

 ىئعمي غالبل او نيبملا غالبلا الا لوسرلا ىلءاخءوّددعناو قطا او.دصتىأاو دّ-ّمهوعمطتن او ةعاطلا نم
 | قيفضلاو داما فب لج امهيلعامنامأرق هلا عفان صو ةسساط اهلا كيان موملاو عضاولا نيملاو غبتلا

 ِ | مةةلكستاحاصلااولعو ركنما ونمانيدلا هللا دعو) ىلاعتهلوق * ةمصعملا نم لحام منا هءاعفىأ

 || || انمامهتوشدعب نم مهنا دماو مسهل ىضنر ا ىذلا مهني,دمهل ناكملو مهلبق نم نيذلا فاختسا يّ رالا ىف

 ا لوسرلا اهمأ غليمظتلا ريدقت نأ عا (نوقسافل امه كءاو أت كلذ دعر فكن مو أ ث ىف نوكر مد ال ىننو دمعي
 || لمغلاو ناعالا نيبا وهمي يذلا ىأت اماصلااوامغو مك :مءاونم[نيذلا هللا دعو دم نونو ا اهمأ هوعبطاو

 || مز ف مسهلبق نم اهيلع_ظضتس ىنيكلاملاو نيبلاغلاو افلذنا مهلعصف ضرالا ىفمهفاتكتسي نأ حاصلا
 ظ أ |زازعالاوةرمصتلاب مهديؤينأوه كلذ هنبكعو مهر دموهأن ع هناو امهربغو مالسلااه-بمملعناملسو دو اد

 ١ || نينمآ نو دعمت مهرمش كل ذياونم أبو مهول ماع مهرتصملا نابانمأ و دعلا نممهفوش دعب نم مهَلَدَدو

 || ذهن أرعاو نوقمافلام هلئاوًافدّءراو دعولا | كه داعب ع نم ىأر فكن ؛نوفاضالو ايش فن وكرشرال

 ظ الأ دعو ىلاعتدل اوذ(ىلوالا "هلم )اهدقاعم ىلاريشنلذ ةشردلا ةملوصالا لئا سم ارثك اناس . ىلع ه5 ثم ايلا

 1 فوصوم عونلادفوضوملاو مالكلا عاون نم عون دعولاّن ال ماك هناحسولا ىلع لديم كتماونم[ن يذلا هنا

 ٠ | هنادعاذ.ءووهنادو أدعو هنكع ثدحينوكي نأو ذب ال عاطملا كاملاو عاظم كَم هناك س هنالو سنحلاب

 ظ | ماشمافالخاوع وقو لبةءاشالا معي هناصيسن ا ىلع ل دي الا (ةيناسشلا هل ثسملا) ماكتم هنا سدنا تبن
 ا / لبةتسملا فئوث عوقو نعربخأ هنادس هلا هي لال دّسالا هجوو اهعوقو لمق هلع ال لات هناف متحالانءا

 ٌ ااهنألا ( ةئلاسنلا هل 1) لعل عمالا مصيالربمتا اذهل ئموربشللا قب اطمربخما عقو دقو ليصفنلا ىلعارابخخا

 ا لأ ىذلا مهتم د مهل نثكملو ضرالا ىفمسهنخاةخسل لاوت هلال تاكمملا عبجب ىلع داق "ىح هن اكس هنا ىلع لدن ؛

 ا ١ ظ سروال نال مالا اشالاءذهرو دولا خلع لضدفو انحأ روفوخحدعب نم هت تنومه ىشنرا

 أ 1 | تااهو ىنو د يعي لاق هن ال ةدامعلل قكتسٍدملاوه هنا هنا ىلع لدتةنآ الا( ةعبارلا هلّمسملا)تارودقملا لك

 ا أ هلاد هنأ , الا اضيأ اولاقو ىو دمعي ركل ىن_هلاّنال ضرغلاب لاعم ىلاعت قنا لعف نأ ىلع ل دن الا هلزكعملا

 ا : ظ أةهلكدملا) ضرغلا كلذلاديرمت ب نأو دي الف ضرغل العف لعف نم نال لكل | نم ةدابعلا ديرب هناحس هنا ىلع

 7 |١ ىفاشلا هلالا ىنن ىلع ل ديكلذو أش ىبنوكرمشيال هلوغل كيرمشلا نع هزغم ىملاعت هن | ىلعةيآالا تاد(ةسماسلا
 1 ظ نانوالاة:دبعهلوةتاك انفصوأ ةئباصااهلوقناك اكوكسه ناك اوس ىلاعت هلق اريغةدامءزوعال هنا ىلعو

 01 مهفلطخسل هلوق ىف برغل نعربخأ هنال لو هملع هنن ىلص دمت ول ةح ىلع" الاتلد (ةسداسلا هلكسملا)

 اًعفاومربخا اذه دسودقو انم أ مهفوضدعن نم مه: دبملو مهل ىذترا ىدلا مهس دمولنخكمأو ضرالاى

 | |(هسبالا هلكسملا) سو هبلع هلا ىلص دق دص ىلع لدف ق دصلا لل دزه اور مريمنا اذه لثموربخلا

 | ىلع دصلل تسسمل ىمسم نع حيراش حلاصلا لمعلا نأ ىلع الا داتاع



 8 نم بفاشنبل] فاايمد يوت نذل ©ىلاراستالا نيامالغ ثيل سو هبط تا لسدملا ]لا ا

 عفدو ىل هلغدي اههالامالغلا لاقف اظقمشسر ملا ذ ركّردو هفاش نم ماهو باء اًدرو داعفرع ظقم .ةسيرلف سو 1

 هم كلذ ىأر مالغلاّنارع فرعوْئثردع يوم اف مالغلا لخدو سلجبو ظقتساف هادان م باسلا

 هعمقلطنا مثنذابالا تاعاسلاامذهىف انملع اولخ دي نأ انم دو ان“ اسوان ءان دايت !ناتددولاقف

 دش مكنانعأ تكلم نيذلام 1 ءلاو :[نيذلا | مما هملع لزندق هدج وف لسو ه.لع هنن ىبصلوسرلا ىلا

 وو او نياوملا عابناذامو مالسلا هءلعلا_ةفكلذ دنعر ع ىلاعت هللا

 ىدنلا ضغسو فقع | فرفعلا" ىلل !ميلحلا بحي هللا لاقو هحدمو همحا فرعتو هع :لص زم لسو هلع

 دن سه ىلأ ثني ءاه#أ ىف تازنممضمد لاهو ربع بهسب ةلزمملا تان" الا ىديح اد , الاهدهن ف حملا لث اسلادىرخلا

 تقو فريك. اهل مالغابلع ل دلمقو دحاو فاش ىف نانوكب امهلعلو أر ماو لحرلا ىلع لش دنلاتا تاه |

 لاس ىفانبلءنول د ديانا لغو انمدخّنا تلاسقف لو هسيلع هلق ىلص هلا لوسر تن انهو د تدرك

 ثانالانودروك ذا هب ع مكتداتسا هلوقدهاب<و ر عنيا لاق (ةسماخلالّمسلا) هب هن الا تازتقاهدر 54

 لاحرلا ىف ىهامهء هللا ىذر سام عنا نءوثانالا ةغصالروك ذا ةغيص نكنانعأ تكلم نيذااهلوقّدال

 نانالاّتالء اذا ىف مكطا اذ هتابثا بع هنا حمصل اوراهنلاو لمللاب لاح لك ىلعت وذاتسءاسنلاو

 | سانقلا»» اسنلا ف تنثي ككل نكلو اهيلعء انا عالطااشيأ هركي دّقفهلاو-أ ىلعروكذلا عالطاهركمأك
 مكن ذأكسل هوة مالا لاف نءءاذعلا نم (ةسداسلاهلّكسملا) .هانمتقام ىلع ظفالارهاظبال
 هلوقاما بو وال هال اره اظّنا تننانا ىلو أ اذهو باعالا ىلع هنا لاق نم مهتمو باي عتسالاو بدذلا ىلع

 هلدسسملا) .ن وكسلاب للا ارعنا أرق ( ىلوالا لثملا) لئاسم هيف مكنم لخا اوغلبب ل نيذلاو ىلإ عت

 ةقيشح وبابا ةةيلتص لو ةش# رمشع نسج غايا ذا وفاتح او غ ىلب مالتسالاّن ا ىلعءاهقفلا قفنا .(ةينالا |

 لاهو ةنبس ةريشع ع. ليش ؛ راما قو اهامكم دو ةنس ةريشع ناك غلب ىتحاغلاب مالغلا نوكيال هللا هعسر ْ

 ىلاعت هلوق ىزارلار 5 وأ لاه ةسةريشع سه راسكساو مالغل | ىف هللا م هر دمشو فسوبوبأو ىفاشاا 1

 هللاّنال لن ملاذا ةبسٌةرمسع سو غ رانادس له سارت داع سلما 07 اوغاس 0[ نيذلاو

 ملسو هءلع هللا لسد ىلا نعىورو ملكا خابدقنوكي الن أ دعب اهنءرمذق نم نيبو اهغلب نمنبب قرش م لاعتا

 مله تح بصل أن نءو قءفن وح نومحملان ءو طق .ةسد ىو ماسنلا ع نء ثالث نعملّقلا عفر ةريثك تاهس نه

 فاغباضي ا ربدةّدلا لطم مالكلا ادهنلدق نافاهغلس 1 نء نيبو هن_سةرشع سجس غلب نم نيب قرغت لو

 تاداعلا قد رط ىل_ءاسنبم تاكا لوتس رع سن غ وايل | ىف ةدانعل !ناءاسناع دق انان بايخ هم يشع
 دامعملا ىلع ةداب زلاتان دوو ةئسةرمشع ىذن * غاب نماندجو دقو هنم ناصقنا او هيف ةداءزلا زوجت دق ْ

 1 ةغشج بأن ءىكج دقو نينس ثالث دو ناضةنلاك ةدابزلا هللا هر ة فن سو لغذ هنم ناصقنلاك ةزئاح

 ةحرشع ةعساشلا ف لو دلاو ة:سةرمشع ىلع لاك: سا ىلع لو وهو مالغلل ةنسةرمشع عست هللا هجر ْ

 هزي لف ةشسةرشع عبرأ هلو د أ مول لسو هلع هللا ىلص د لا ىلع صرع هنارعنباىورام هللا هجر يفاشلا

 برطضمريؤلا اذه لاذ هلع ىزارلاز كي ولأ ضرتءأ هزاجاف ةنس ةرمشع سخن هلو قدم لا مولهملع ضرعو ْ ْ

 لاتقل ىفةزاجالات اف كلذ عمم ةنم امن نوكب فدكنف س+ ةدسفف قدنللاو ثالث نسف ناك ادحأّنال ا

 كلذ ىل _ءلدبو حالسلا لج هتقاطلو هتوقل غاابل اريغن دودو هفعضل غلابلا درب دق هال غواملاءاهل قاعتال ١

 اوان وكي لهتابنالا فاوفاتخا (ىناشلا ثحلا) ّنَسلاو مالمعالا ع نءهلأسام مالسلاوةالصل ا هتلع هلا

 | هلوةرهاظ هللا هجر ىزازلار ب ' ونأ لاق اولي هل هج ذا هجر ىفاشلاو اولو هوا هج ام هباصصأو ةغيشسو أف |

 كاذكو اول تستر خرا قنات <ملاذااعولب تابنالا نوكي نأ تاير مكتم للا ! وغاس ل نيلاد ١ ظ
 ) هللا ص ىنلاّن ا ى ظ هلا ةيطع ىورام ىلاعت هللا هر فاش بلا هج لحي تح ىوضلا| نءو ماليا ةماعهلوق ظ

 ىاقيتساف تنأ دق نك: ملف <ىلا اوراغنف لاق تدني ل نمءامتساو ٌةظي رقم تن أن م لمي صأ لسؤ هلع ا

 2 ار ١ا/57



 /١ « ةهإ

 ال طلا ا وعقاذ) ىلاعت هلزوق نوضاسعلا ىآن ومسافل مسه كءاواف مدعنلا هذه ىددحىأ كلذ دعب

 1 رانلا ماو امو ضرالا ىف ني زةتماور فكن يذلا نيس نال نو مرتمكسسحاها لودرلا اوعنطاوذاك لا اوتو

 امأوارا سم مّدقت دق لكل اف ةجسرلا ةظفاو لعل ةظفاو :اكلا انياوةالضلا ةماقاريسفتاما .(ريصملا نس ماو

 ىتح نتن داق نيشباس اورفكْني ذلا دعا نيتال ىدملا ضرالا فني زدعماور فكن يذلا نيس ال ةلوق

 نيزغم نوك, نأ (اهدعأ) هجوأ همضو اهتكت نم ةمدقملاءاسمل اء ني سكال ّىرقو مهك اردا: نع ىنوزد#ب

 لثمىفمها وعمطد د ضرالا ىف هَتناَز ه:ادحأاورذك نيرا نيبال ىدملاو نالؤوغمل ام. ضرالاى

 ياماما اوعطأو هلوق ىف هرك ذ مَعَ سو هلع هللا ىلص لوسرل ارض هدف نو كي نأ (اهي انو كاذ

 : لا فذ مني زعم اورفك نيذلا مميسحيالو لالا نوكينأ (اهنلانو) نيزمعم وركن يذلا نيبال

 2 التم نوكي نأ لقكتالو ظنلا بحاص ل اةوريصملا سياورانلامهاوأمو هلوقامأو لالا لوعفااو غىذلا

 يذلا نيسهعال هريدق: لق ردضم ىل_ءواولابفوطعمنذاوهذباسجيا اذهو قن كاذثالنبسالءاوتب

 3 ؟ د امج بدلا اونمآ يذل ميأ ان نلا.هةهلوقرأ ذلا معاوأمو نوروهقم مهلبضرالا ف نيزة#ءاورفك

 نم مكباسُ واش لح وراسل لبق نمت مثال مكنم للا اوغلي 0 نيذلاومكاعأ تكلم نيذلا

 ا ماع نوذاوطَن هدعبح ات ا الو مكملع سدل م1 تاروع ثالث ءاش ءلاة الص دعب ن نءف ةريهطظلا

 | 0 غلب اذا و 0 ما الا مكحا هللا نب_كلذك ضد ىلعم كد

 وجربال قاللاءاسنلا نم دعاوةلاو كح ىلع هللا هنابآ مك هن |نم_ كلذكم-هلمق 201
 (ميلع ع .مهمطاوّن اريخ نذفمةسس ناو هرب تاج يدمر ع نب اسث نعضي نأ حان ّنملع سدلف أس اكن

 نيذلامكتدأتسلاونم1نيذاااهي"ايىلاعت ةلوق ىضاقلا لاق (ىلوالا"هلثسملا) لئاسمةب الاف تا لعا
 زرع لذات : هنآتلا ىلع لغيربك ذنلاّنالءاسنلاو لاجرلا هردارملاف لاج رلا هرهاطظ ناكناو مكنامعأ تكلم
 نال مكناعأ تكلم يذل ىلاعت هلوق كل د نيدو لكسأ !م الا ارت تدع لح دنف

 باق انل' 0 لانا ىدنعلوالاوءا- دلاو لاح 00

 : لك 0 ا وق ةرحاط ) ناثلا 2 رف ضأتلاةم د 0 ا درملا ةمرح
 ١ ثمل ملا نمريبكلاانأب اود>-اوراغملادا رب 'نااميتغؤقاىظر ع اعيان ير املا د فلانا

 | تا انوهوفركت ريال بسلا نبا لاه ه#لار ظني نأ َرعئاز وعام ىلاالا كلا نمرظم ن أهل نسل
 ١ غلابلا لي نورخا لاهو مسام نمو . 68 رعسواهطرق ىلا اه دمعرظْ نأ ًارمال شا 7 متداعأ

 : لا رزسؤلا دع صامتا ل لد . الار هاظو هلك اشامو هتكلامزعشىلارظنٍ نأ 4كدل امملا
 ' مكحنرد ريغاتوس واش دنالةلوقب ننمْوملا ةعامج ىل_علبق نمىلاغت هلل ءرظححأم ةمحانابر ارسال نم
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 ةهنالثلا تاموالا ادعامف ضعد ىلعم كذعب فوطي ىأم كملعنوُفاَو ط نددعب حانح مهيلعالو مكيلع

 اهوالارث اسد اذتسالا ف زغلابلا نم م مهل نم دنم ل فرخ ازا لب ند 2

 (ةثلاثلا ءلكملا)اهلهأ ىلعاو 55 وا ونامت تح مكتوم م رغاتو .اولخ دناال هلوق تحن لشد نع مهما

 نوكح,نأ عن ءرغف نيغلاءافاكاذا ءامالاو دسعلا هيدي رأ نام كناعأ تكلم نيدلام كب ذأتسمل وق

 نوكس نأ بوو مهلا مأ ن وك نأز 20/لا اوغام يذلا ديراناو ةقبقملافوسملارمأ

 "هدو ىلءال اهلعفي نأ ةالصل ا لةعدقو ىبصلا ضابان سعأ اي هملعمهثعبنو كال ذب مايه م أ:نابانلا مأ

 اكن او سهال | ظذانوكي نأ دع_الو غواملا دعب عاوانل ةلصملا د 0 ككل مها فيلكتلا

 ٌكداوو كله كءضل لدر ال ءالوتك ىلوملا لعاهحومم 55 ةرقلاىف نوكيدهناالا 1 را القاف

 ن اههنعهتلاىضز سما عنب اللعن (ةمجارلا علا 1) دنع نرفاذجام لعفبهلر مالا َهَق ار اص تارا

 املسلا

 لوسي



 ْ ش

 نوكمف ةفاضالاب هلاس فامتع ام هسقو لاح لك ىلءةروءنوكيامهمفف سقت ةروعلاذامحرلا قس ةروع !

 لس

 اذ_ه ىلعاضيأ حسنلا بجمالفءامالاو دسعلا هت ل ديل كلذ مدا ذاو ةفاضالا هذه قلتورسأ ١ك ْ

 هدغف رضع ىل_ءيكض هب مكماعن وف اوط نه دعب حانج مههاغالو نكلع سبل ىلاعت هلوقامأ ديالا ىل وتلا |

 | انوي. اولخ دئال اوم :[نيذلا ام ٠ا«ىلاعت هلوقتا لاه نم سانلا نم( ةسءاخلا لئلا ) تاكوال هذه  دعام
 كلذ راصو لاح لك ىف بج او ناذ الانا ىلع ل دياذهفاهله 1 ىلءاواستواوسن أ ستى مكتود ريغ

 هنال فاك !هيديرأ ىلوالا ذب الا لاه نم سانا نءوةئالثلا لاوحال اءذهريغىف هي الاءذ ماخوستم
 لاوحالا ضعب ىف ن اه لمت فاكب سل نوفوهف هب الاهذهىف ىلاعت هتناهرك ذامو نما نا باطخ
 نيبطاخلا نم ىلوالاهي.الا هنتلو انن ام نال سل | ىلع كل لإ هجو الف نذاريغد !مضعب فو نذابالا ل ديال
 غلب دق نم همف لخدي مكتاعأ تكل منيذلا ىلاعتهلوق نوكي ناريد تن دق ناف الص ةمئاشل اة" الا هلوانتتل
 ندالا لخديال مكي وب ريسعاتو- اول دتالاونمانيذلا ا مءابدل وقنالاضرأ كلذ باالانلق مزال ملا

 هللا هجر ةفشح وأ لاه( ةسداسلا هلي ىلا ) نيب اهمف لوةلاف كلاما اراغمص ىلع مالكسا | لجن ااماف لولا

 نمتانآث الث لاف هنا سامءنبا نعءاطع ىورو خو سذمناذةةسالان مالا نأ ىلا ءالعلا نءدتارمدن مل :

 هبال اهذهأرقو ةدح او تد فو زانت تاظدح ءاطع لاق نبي لمعباد-اىرأ الو سانلا َنوكرتهتلا باك

 ولوأ َةوسَعل ارضع اذاو هلوقةثااثل ادن ال !ناريبج نب دعسركذو ىن ا وركذ نم مانقلخانا سال ام.ءانهلوقو

 لاح لكى بعةحامالا ضعي هنا حاج مهيلعالو مكماع س.اهلوق ىفنولوةنا (لوالا لاؤسلا) تالاؤس
 ١ ةئالثلا ت اموال ريغ ف نذالاريغب ةمدخلا لو دل مهل حابخ ةصاخر اغا! فوق كا ذ نان دق (باوحا)

 ةروعلا ف شكة ابا كلذ تقي لهف(ىفاشا | لاؤسلا) اضيأ مهءاعلو> دلاو كل ذ نم مهنمكانا حاس هو
 تاموالا كلت ريغف ةروعلا فشكتال نأ ةداسعلا تنا ثيح نم كلذ ىلا.عت هللا حانأ امغاوال ( با وطلا) مها

 فيلكتلااهل وانت نم مداهنا ناك ناف اهءاعم رح كل ذف اهلا مدنا ل وحد ْنظ عماس مروع ةأرما تفشك تأ

 كيلاملا نم غلاملل زوج نه سانا نمسلا ل-ةناف ةروع فشك لانهنا َنغاذا اضيأ لوضدلا هملع مردف
 نوكب نأ ن مب ريك كالا قل ةروءنوك, نأ نمرعشلا ب رخأ نا ذز ود نءاناق هنالومر عش ىلاراغش, نأ

 .ةروصةمةحاالاهذهنولوةتا(ثلاشا!لاؤسلا)٠ رك ذ مد غنام ىلع هريغ مءةروءريغ ىنجالا عمةرو#

 ْ ا مكسملا اذه نا ىلع ةلالد ّره دعب حانج مهيلعالو مكدع سيل هلوق ىفو معن (باوجلا)مهريغنود م دولا ىلع

 | لافطالا غلب اذاو لاس دعب نم كل ذ ىلع ىلا ع: صن دقو هرك ذ مدقتام ىلعنيغلاما !نو در اغصأ ان صمت ا

 مده: ن :ةةزخعنوكي نأ ب غول ملا هنم د دخت نه دازحلاو مهارق نمنيذلا نذأةسااك اون ذأ سلف لذس | مكنم

 لاو-الا كالت ىف ناذمتسالاب ىمالل ارّرقم ام الك اكو ل هل نكي ل تدصن اذا وناذئةتسالا,:ةصوض#تاروعأأا

 مدخ نمنا نال َنظي نأز وجع دقو مهل .5نءنيذلا ن ذأ: سامهلوةىءماذهف ناذئنسالا بوسو ىفهغوأ ١
 | راظد ام هنا ىلاممتنيبف كلو مد ل نم لاح هلاع قراغبو نذأ:_ببالنأ هلزو غاب اذافرغ دا لاح ف ||

 نم لكدل !لواننو أ للا غلري ل نمو كولمان صتخوه لهناذئتسالا, مالا (عبارلا لاؤسا!ا) نوال
 ا امأ (باوحلا) ناذئتسالا بلعب لهمرلا ىو ذ نمولمملا ناكولاضيأو ىنجالاو م>رلا ىوذ ٠

 ْ كلم موف تدثوأ ةمدخش مها تم 2ة:ناو اوغلبا ذاءالؤد ىل كال ذكست ناددتسال ابالا ]و دا !نيغلاسلا ىلع

 ١ لولما ا ىلع سامةلاوأ واتم سكت ود ريغاويباوا> دئال ىلاعتهلوق مومعلاما منقىلوالا ةرودلا
 الا مومعان ا ذئتسالا هيلع بحق ةيئاثلا ةروصلا امأو ىلوالا قد رطب لسا غل. ل نمو

 ش (سماخلالاز ااه

 ثالث نه ىعملاو صولا ىل_.ء عفرلا لحم ىف كا ذناكت اروع ثالث تءفر اذا (باودا) مكملع سيل لام

 فتأتسم مالك هنا حاجزلاوءاّرفلا لاق (تاودللا) مكءلعنوفاوط هلوق ىعمام(سذاسلا لاؤسلا) ةصاخ

 . || دةرتلاو جوركلاو لوخالا نورك, نيذلا نوف اوطلاو مكملع نوذاوطو مكم دش ها ا مالكا! ىف كودك
 لأ (باوذجا) مكضعبعفتر مب( عياسلا لاو -لا) نذ اريغب ضمد ىلع مكضعب فرولعإ ينعملاو فاوطلا نم هل*أو

 1-ما
 5 م مسي



 وي

 ١ لوهجماذهةيطعّتا (اهدحأ) هوجوألثعو هب ع رمشلا تابث زوال ثيدحلا اذه ىزارلا ركب وألاق 1
 أ فات هنا (اهئانثو )مالّم-الابالا غولبلا ىنن فريال اون . الا ىلع هضارتعا عمامسالر يلا ذهن نَمالا فرعيال
 هه غيال هنا مولعمو هراذ عرين نماجشعب ىو ىبوملا هلع ترحب ند لّدقب ىعأ هناا مضعب ىففطاغلالا

 ىوا ا ىرجو تابثالا لع ريب,كلجروهوالا ىموملا هلع ترد نوكيالو هغولب مدعتدقوالا لادا 5

 لديتايتالانا(اهئلانثو) رثك أفةنس ةرمثعى ا ىهو ّن سلا نمانرك ذىذلار دقل ا غ ولي نع ياكم لع |
 ىوراسع ةدود رم تالاستحالا هذه هللا هجر جذاشلا لاه غول .لاال لاذإ لعل سعال اف هد ذ دملاةوقلا ىلع

 يمالاكناك كلذ نا ىل عل دياذهو هرا ذعرمض> !له اسقف مالغنع ل هنع هللا ىذرناةءنبنامءنا

 غلي نأ غ وابل اى اوريتعا مهما فلسلا نم موقنءىورب (ثلاشاا ثحلأا) ةياصعلا ننام. ءاعىقغنملا

 اا 00 :

 ة:ةراشن : هي سم أف رس دق مالغب ركب ولأ ىأ لافت سن أ نعنيرعس نب ندو همم ص:ةبو 4 صتشن ودود

 هلوقىفؤ دزرفلا هب هءذخأ بهذملا اذهو <: :ء ىلذن "للغأ

 1 رابشالاة سهل ردأناممو سي هرازاو !ذييشالتع ذعار ام

 غولبلا قوفوالب وطنوكيرو غولبلا نود نوكيدقناسنالا نال بهذمل ادم.نولوةءال اهةفلارثك او

 | دقو غل نم نا يلعب الاهذه تادىزارااركب وأ لاه (ةئلاشلاهلثلا) هبةربعالفارعسةنوكي و

 0 تاهوالاهذ_هىفناذئتسالا مهن ىعأ هني ناف حئابقلا باكتتزا نع ىهني وعد ةانيشل السفن مؤ لفم

 هللا ىذررع نبا نيوزسكمانبا مهو اهيلع مه ونرمضأو ع_.سع انا مهو ةالصااب مهو م مالسلا هلع

 | ىلا اداب أ نايسلا رمأ 31 لسا را وفا تو منبع فرعا ةالصا | ىمع حلا ملعن لات
 |اهمءاوهانتنأن مريخ اذهلاسقذ اهتقورمغل ةالهلا نوم هب هل ىل .ةذ اه.جءاشعل اوبرةم اواعج رضعلاو

 ف يق- تائيسلاهملعبنكت الو ت انما هلت دك ن ينس رسشع ىبدلا غلب اذا هنءهللاىذردوءهنبانعو
 1 0 تارك هدد و هداتعراو مياعتلاهجو عدا لص ؤيامتا ىزارلا ركب وبأ لاق ملتحي

 0 أ هنم عن لول هلال تاروظحن ارئاسن 6 ىلإ ورب زثؤنا م1اورهلل |برعش بن كا ذكو هذه اروذ:لقأو غولبلا

 | | ريسسفتلا ف لءقارانم ككلهأ ومكسفنا ١ ولعت هللا لاك رركحل ادعب عان:ءالاءءلعبعصلر غملا ىف

 || نموماللا مشيا لع ملل عقيل رلال- للا ىف لاقي شفشالا لاق ( ةعبارلا لك ملا) ىه واع ومضر ودا

 | مكاثدوعتتنحورب فلا ةالص لءق نمَتاَر رمثالثىلاعت هلوقامأ مالل ارمس .؟بالح لع ماللا مشب ذب لملك

 || قعيشا ارم ثالث هلوق (ىوالا هلك سملا) لئاسم هضن كلت اروع ثالث ءاشعل ةالص دهب نمو ةريوتلا نم

 أ هذه نم تقو لكف ةزمدارا هتالت اقوال تاو رهثالث لمقاست اوتاىوالا.ّ ٌنهرمسن ىلا عت هنال تاهوأ ثالث

 | لس.ةنملاة:تاعوالا نيب مةدحاو ةّرم تاقوال اهذهن ءدحاو لك ف اون ذأ د نأ مهيفكي هنالتاقوالا

 ]| هثالثااتافوالاهذهىف بااغلا ىف وهءاش كعلا ةالصدعد نمو ةريهظلا نم مكياس نوعض: نيحورعفأ اة الص

 0 || لهأ ارقتاروعثالث ةوق (ةيناثلاهلثملا) ةروعلافوشكم تانئلاَنمادزيكنابتالا نوكأ
 | أفزساإف مل تاروع ثالثتافوأ ىف لاق هناكو تا ؟ ز«ثالد هلوق ن نملدملا ىل_ءبسنلا؛ ثالث ةفوكبلا

 0 | ابوه الرق راف تاروع ثالث ىهىأ عفرلاءزيقاسبلا ةءارقو هبا رعان هلا فاضا ا برعأ ف اضملا
 : ةروعلا (ةقلاشلا هلشسلا) فاشكنالاةقوذا مار تافا شكا ثالث عملا ناك_خ لافقلا لاه وذم

 || كل:نم ةدحاو لك ىلاعت هللا ىهسفنيعلا لة اروءالاو ناك اروءاو سرافلاروعا هءوللخلا |
 ْ بجاولان ا ىلع ةلادةب الا (ةعبارلا هلكسملا) اههذمهرتستو موظفح لع سانلا نال ةروعلاوحالا

 3 (امه دحأ] نيهجو نما نمهنالثلا تاقوالا هذه ىف هلعل ا ىلع همن ىلاسعت هنال ن كهأ اذا ماكحالا قلاعلارابشءا 1

 اهادعام نيبو هئالثلا تاهوالا هذه نيد قرقلا ىلع سخان . (ىناسلاو) كلتا روع ثالثىلاعتهلودب
 | كلذكسلوامف ف.شكتلا ع وقو نمؤبال هنامةثالثلا تافوالا ءذسه ف فشكللاةلعلالا اذ سبل هنا

0 
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 ند اع عش . 32-27

 قا غ3 -



 اب ٠ و

 انشا ومهدي نوذم وما ناك( لالا )ي ى-واورك دف سانا راس ىامأو كذا
 ىلاعت لوق لزنالنابم.ممتومهاطمأ ماو دصاو محار ةرمهدالوأو م. 8 اوزاثو- "لا تاعانمل!ىوذو

 مهضعب لك ًاينآسانلا عئتما كال ذ دنعف اء ىأةراجت نوكتنأ الا لطاما نم 6 مكلاومأ اواكاتال

 نم لك اثالتناكو ةزازق اه سفن أف راصنالا تناك داتق لاك (فاشلا)ةنآ 0 ضعه ماعط نم
 1 1| هتف هت اوأ همخا تدوأ هس |تدب لشدي لج رلاناكىدسلا لاق وذخ:سااذ ترسلاهذ_ه
 جياحلا لاه (ةئاشلا وتلا ةصخرلا هذه ىلا اهلل الزنا ف تدبلا بر م سدل هنال برن ماعطأ | نم

 عضاوملا هذه نم سانا لك الا حانا هناصسونا ( ةثلاثن "هللا ) مثالا نيدلا ىف هانعمو ق٠ ضل ا ةغاذا يف جرملا
 ناةداتق ٠ نعل نأ همق“ ءانزعلا فلتخ اونادئتسالا ىلع فقوذت ال لك الا نانا نا ىلع ل دياي" جال رهاظو

 ردص يف كلذ ناك (لوالا) ٠ هوجو يىلءاوفاتا تكل ذاو ركن !ءارلعلارو هجسو لمع الا كالا كالا

 ىلع ل ديامثو همم سفن بطن ءالالسم كرها لام ليال مالسل او ةالصلا هملع هلورتب كلذ حسن مث مالاسالا

 "ىذلاحا رزاق ناو رظانرتعم اعط ىلا م هحا نذؤينأالا” ىنلات و .اولخ دئال هلوقحسنلا 1

 ايا هبالا موس لوخ د نع ىسهلاب معن تاوخالاو ةوخالاو امال ّن وا نم ملسو ه.اعهلنا ىلص و

 أ نأنمءالؤد هم-خابارق ةنوءنعاون دوكي )نيلسملا ّرالاذهىف ىلاعتنذاامنا لق نافلك الاول وخدلاف
 الد ص.سخمل كيل كاذك مالا ناكول اناق كلذ ف صخرينأزاسخلا واعوأ اوريض- ممتوس نماراكأب
 نرافالا٠الؤه نءدارملا "ىناهةصالا لاسم وبأ لاق (ىاش كلذ فمك هريغّنال ىنعم ركذلاب براقالا

 مودلاو هللا, نون ؤيام وق دخخال هلوشب مست نءلبق نم ىحمم * ىلا عت هنال كل ذو نيس: .زءاوركي لذا

 نا هلع ل ديو لاف كلاندو رظحامةنا الاءد_هىف حنا هن اس هنا مث هلوسرؤ هنن اذا نمنوداوبرخ دل

 | ءالؤهتو-ف ذواهلحأ ىلعا ولست ا ةىت-لاسشةتوببلا لهأ ىلء ماتا رعأ رولا هذيلا
 : تاثادب الاء نمدوعةلانأ لصا.لاو مهسف'أ ىلع اواي نا سعأ لب كل دب هأب )نيدركذملا

 بيطت م وعلا ءال اوه نأ ةداعلابل_عاسمل هنا(ثلاشلا) تاهوالا ميج ةحابالاتايثاال "لهب ىةحانالا

 ةداعلا ءدهنالرك ذاب هللا مهصخ لا ةينأ ْز نومه لل ذ ىف نذالاك ةداعلاو م ماع لخ دين ملكا ايموسفنأ

 ل>الذر وصلا هدهىف تالصحامن اداب ايالاهذه نأ انلعااو قيدصلا مهلا مظكلذإو مهيفدجو و باغالا ىف

 || هذه اعضومرشعدح أرك ذىلاعت هلاّنا( ةعبارلا لمس ا) : مسنلا لا, لوشلاىلا ةجاحالفاهبق» اضرلا ل وصح
 ةحاباىف:-ئءافىأ لاش. نأوهو لاؤس همضو مكون ءاولك نأ مكسفنأ ىلءالو هلوق (اهلقأ) : هن 12

 تنذ ١: را تنال مهيلا هفاضا يكلا.ءو مكجاوزا توب فدار 1ا هنا اوو ت3 1طناضالا لك ١

 بدكداولا تنال ءارالا ىلا دالوالا توس بدت مهدالوأ تو دازاةستق نبا لاقوما ٌرفلا لرةاذهو حوزلا

 اذه ىلع لملدلاو هيسكن ءءداوناو ورا أيام ببطن امال لا هيلع لاك هلايدلامو هدلاو

 نرئارط هنا رةلاود ةدخرلا بى ناك ذا هنالدالوال اركذي /وبراقال ادد ءىلاعتو هناكس هنا

 تو (اهسماخو)ناوُحالا توس (اهعبارو)تاهمالا تو (اهثلانو و)ءان ءايآ الا توس ( اهينانثو) ىلو أ مهتم

 ْ (اهعسانو) لاوخالاثوس .(اهنءانو) يملا (اهعياسو) عامطالا توست (اهسداسو)ت او تالا

 : نبالاق (لوالا) هوجو هل دوه[ يف فرقو هحن افم م َّمكل ماموأ ىلاعتدلوق (اهرم ءاعو)ت الاتات وس

 بردو هنعمض رك نملك اين هلع سادال هّتيشامو «ةعض ىف همقو لجرل ال. .كواهونع هللا ىضر سابع

 نوسرعا واكو تلا يم 30 , كامضا الاف (ىناقلا) هظفح ىفو هدي ىف اهنوك ماذا كل 0

 نب مفماعدح او تالا للا لاق ال واد_بعلالامّنال كبلامماترسدارمللا (ثلاشلا ) ةاز
 ىيدصلاو مكئاهق دصات وس أ ىعملاو مكشي دصوأ هلو: (رسشع ىدانلا)رسكلاب مه رضقا لا

 نم ةقلح اذاوهرادلخ دهان سلطان ءىحوودعلاو نيطتلاو طءاذلا كلذ تحو اءجوا داو نوكي

 ْ 0 02 هو ضل الا سيانناو صدا ا هبف هريرمست د نمال الس او-رخا دقو هاه دصا |

 مس
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 الما
 م سما مسام محم ١

 / |1000: وزرطنال ف اماو لع لمتلا يدس لم رسب ليست ءادنلا

 .[ دعاه أسما تيكسلا نيالا . (ىلوالالٌةلا) لئاسمب .ةناحاكن نودربال اللاءاسنل ا نمدعا لاو
 1 قاؤللاّنه دعا وقل انو رسفملالاقو دعاه تاقد وعقلا تدرأ اذاو دعاوق عملا و. ضدحلا نعتدعقاذا |
 1 ريم نع :نددوءقري_:هدالنأ ىلوالاو 0 الوربكلا نمداولاو ضمملا نءندعق

 ث : بلاك نغلباذا الان وكمال كِل ذو حي وزرلا لاح نعن ند دوءقدارملافة .ةاءنوبف ةبغرلاو عل 0 كل

 ١ | (ةئلاثلا ةهلئسملا)ن وغعبنأ الا اودكن ود ربالءاسنلا ىف 1 رق (ةيناثلا 'هلةسأ') لاجرلا نوف بع غربال ظ

 1 ل كلدلت ةدوع لك 7 نم هيفا عجسأ ٌنهباسُت ؛نعضي ن أى نذأي ف ىلاعت هناةم هالا

 ا || نأ أرتهنا امنع دتلا ىضر سابع نب ان ءىورو راما قوفىذلا عانقلاو دربلاو باباطا انه هباشلاب ا

 ْش نا «نعضد نأ | اردهنأمسهضعن نعو نمو ءورنءن هرج نعضي نأ هو مش ع نع ىذدسلا نعو نس الخ نصا 1

 أ | فالح نوط لع بلون غلا اذه فل دقو نط ةعقترمةمجلا نال باعت نومصخامناو ّن ماش
 0 ًاوه ثدح نم لضفأ كلل ذ لعج امناو نولريخ نةفعت#:ناو لاه د كلذاو بايثلا عضو نها لي كلذ ظ

 أ[ ةقيقح (ةعبا رلا هلمسملا)ةياشلا ىف هلم ع زاي اك كلذ نعضدال نأ نهمزلب ةنظملا دعنا ىْسَدَعد كلذو ةئافملا

 ١ 0 لانا ةعس ملا اهبلع“ 00 اف هاو ان م هوافشا بيب امراهظا فاكت خربتلا

 ٠ ًاراهظاواهتني زءادباب لاح رلل ةأرملا فش :- نأب صمخ اهناآل'* ره * هنم بمغرال ءاك اهداو الع. © اهضان

 | مكسفنأ ىلعالو ج رح ضيرملا ىلعالو جرح جب رعالا ىلعالو رح ىبعالا ىلعرسما) ىلاعتهلوق + اهتس انحش
 : امكتاوخأتوس وأ مكدناوخاتوسوأ مكناهماثو وأ مكانا توم رأمكح:و ل نم اوك ان نأ

 : امكقيدصو أ هاغم َمكلماموأ مكتالاختو دامكلاوخ1توسوأم كتاع توموأ ع :

 | ةكرابم هللادنع نم ةيحتمكسفن ا ىلءاوا فانوس مل داذافاناتشأو أ اع.باواك ًاثنأ حانس مكملع نم
 |لاوفتخا (قوالا هلدسملا) لئاسمتي الا ىفتاملعا (نولقءتمكلعا تاناالا مكل هللا نيب كل ذك 3 ف
 ٍ ]| كرتف ئاالو مييلع رحال هتادار ادب زر نسا لاق ضد راانحر ءالاو ىبعالا نعول اهوا قفا ٍْ

 17 ||/ هلال ظ.عض لوقلا اذهو ىعأ ناكو هنعد اهلا هّتلا عضو موةكم ما نبا ىف دب الا تازن نسف لاه وداهللا
 5 ش نا تنمدارملا نوزتك الا لاهو كلذ ف رشا عفراسما هنا ىلسءكلذب هبنفاواك أن أ هلوق هماع تفاعل اعنا

 7 || اوفلتخاوهلازاورظللا كلذ عفر ىلاعت هاف لزانملاهذ_هىفوهثالثلاءالؤه عم لك الان ورظاوناكم وعلا
 : | (اهدحأ) اهودوديفا ورك ده ضد رماو جرعالاو ىعالا ق-ىاماراطاكلذاو دةّدعابدسىال معاق
 نءنكح.+ ال هنال حرعالا عمالو هذخ أيالفد للا ماعطلارمسببال هال ى مالا عمنواك أيالاوناك مهنا

 لام معلا لك أي أباك لك أي نأ هل ىأتب ال هلال ضيرملا اذكو نيتمقتا ريغ لك أ ماج اي نأ ىلاق سوادا
 ناممعلا نأ ( اهينان' د جرح“ وه ةكاو م ىف مكملع سل ىعي ف عب ىلع نوكتلي وأتلا اذه ىلءتءاّرفلا
 كرئاودو-الادخ آاعرف ًاشىرأالىالاسةةىعالاامأ اهصالاةاك اوءاوك رتىذرااوناجر_ىلاو

 . || ءاصصالا نأ لح الو ىض رملا ىرتعتروءالءاصصالا ىلع ماعطلا | دسف» نأ اف ان ضي رماد جرعالاامأو ىدرالا ظ
 1 كلذ ههركامم كل ذوريغلا همها هملقو هرظن قناعتي نأ ىلعهرمشلا لاسر ضيرملا نأ لجالو م(ْمنوهركد

 ” | نعىر*ت زلا ىور (اهثئانثف) كلذ ىف مهل قاطأ ىلاعت تئاف ءاعتصالا ةلك اومنعاوز :زتسسا ن اسال هذهلغرفلإ ١
 0 اوناكسو مهران انمْواوفلخ اوزغاذا اوناك نسملانأهنا الا هده ىف هللا دمع نب هللا دعو تدسملا نب دمعس

 | كلذنم+ نورت ا واكف اةتوس يىفا ماواك أن أمكل انس أدت مهل نولوةيو مهباوبا ها ام مهلا نوأسي
 قعماذ_ه ىلءفاهنعهللا ىضر ةشن اع لوقاذهو مهلة صخري , الا هذه تازتفنوذك اعمهو اهلحديال اولاهو

 نعلق (اهعبادو) وزغل أىلا جرخا ذا حامفملا مهيلا عقدي نم تان نم م- هلك أ فى ئمزلا نعجيزلسا ىننان الا

 هللا ىل_ص هللا لوسر عم حرش هنا ذوو رع نب ثراسحس | ىف الاءديه تلت نامح نبل ةاةمو ساب ء نا

 لك [نأ تحرخت لانقف هلاح نءهلأسفادو «تهدجسو عجراف ءلهأ ىلء ديزني كلام فلو ايزاغلسو هيلع |
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 «ىلاكأ لاه هوت سدس ىف ا وفلتخا (ةيئاثلا"هلملا) هريغو بركسا ف دهام نع (اهئلاثثو) ةيطلتا هذ نوكت
 دع ايه رانانالامتواننب نو.ةفانأ ارلغنسذ مهعيو نوقف انلابهتبطخ ىف ضر عي ل سو هملع هللا ىلصن

 هذه لوزن دعب ناكفةنآالا هذه تازتفافواواصوا وتبث دحأ مده ردبأن او اولمي لواوبرخو اولا
 نداريغب نوح رذ نوقفانملا ناكو لو هملع هبا ىل هللا لوسر نذ أمسي ىتح هن 1س نموملا جرالي ال

 .اونوكينأز اكل ذالولو مهام ن نءهلوسرلا مم اذئتمانأ ىلع لدي اذه" قاماال اق ( ةئااثلا هلكسملا)

 .نامعالاع نه عَر ءنانتاو ىلاعتهتتضرفلك نأ ىلع د, كلذو ناذثتسالااو كرتناو نامعالا ىلماك

 عازتالو اف افذتسا ناذعتسالا اوكرتاماتوةفاناافاضد أ وريوعالا نا ةلك نأ ىلءءانب اذه(باؤلعاو)
 ' نا(ىلوالا هلكسملا)لث اسم همفن يحرروذغ هلت انا هلوق ىلا كنون ذأ :سينيذلا نا ىلاعت هلوقامأر فكهناىف

 ْش بجو نواءءيىأ هلوسرو هتتاننونمؤي يذلا مه كئاو أ بدالل ةءاعرو كلا _عظعت ملا كن ذأت ب نيذل

 | كودتةو زغف نذأتسا هنالك ا ذو هذع هللا ىذر باطانانبر عذار 11 لتاةمو لاحتلال ءانفلطمو ثاعالا

 1 .اوعمسالف مالكلا كل ذنيقفانملا عمسي نأ ديربقفانع تنأأام هقاوذ واطنا هل لاوو.هل نذافءلعأ ىلا عوجرا ف

 !ٍ نبا لاهو لد_هيءارئام هتئاوذانا نذأي ل ءان ذأ تسسااذ ومها نذا هباصصا هنذأتسااذادمت لاراماولاق كلذ

 ١ صج يأ اب لاق مثل ن ذاف ةرغلا ىولسو هسبلع هقلا ىلص هللا وسر ن ذات ارعنا ام هتهَما ىضر سانع

 | ىلوالا نا ىلءاهسنت موأر ةغمي نأ (امهدنأ)ناهجو هللا مهلرةغتداو هلو قر كئاعد ملاصنمانسنتالا|
 ْ (ىلاشاا) صخرلا ضعي دنعرك ذاعرو نال ىلع ل ديرافغتسالا تال ن ذا ناو مهنمناذئتسالا عقبال نأ

 اا سالا ىف ىلاعت هلأ بادآ ” انمهكست ىلع ”هلباقم مواز ةغ د نادد سعأ ىلانعت هنا ل <

 ىلا ضوف هناصس هلا ىلع لدتا , الا(ةثلاثلا هللا نما تندم لا نالرتالا الاءده تذد ةد اتق لاف

 0 كب ءاعدكم كت د لوبرلا“ ءاعداولءق ال ىلاسعت هلوقامأ هيأرب همف دمي نب ءدلايمأ ضعبهلوسر

 آ ! ضعلو كهل نان مركب كل هءاعدو' 1 اناء يعأ اولعمتالو لافةلاودربملار اسم اوهو (اهدحأ)هوحو

 ا .(اهيناثو) ءره نعنوفلاخ نيذلارذضلفا ذهب. ةءهلوقاذ- ه ىل .ءلديىذلاوامزالاط رذهسعأ ن :ناكذا

 | ريم ني دمعسنعهللا ىنانهللا لو .راناولز ةنكحو ماقلاانأايدماب اضعب مكعب ى ىداناك هودانت 2 |
 ١ نا نعهتلا ل وسر دنءمخاودانوضغي زيذلاَنا هلوقن ٠دارااوهو هن ءدف مككاوضااوعفرتال (اهلاثو) ظ

 ١ لاو رع دكر دب بوم»ءاعدناةهو.طضا اذا مكيلع لوسرلاءاعداؤرذسا (اهعنارو)سابعا|

 ْ اللقلق نولي اق ذاول مكس تولي نياق ب دق ىلا_ءت هلؤقامأ * 4 الا مطنىلا برقأ لوالا

 | ةعاجلانعنوالست قع ادمئلاذو كاذبا ده ذولا نأ ىعوةذوالملاذاوالاو ل دتو حردت لا هترلتو

 ١ , اذا لح رلابذولت مهضعب ناكسس ل بقر نيذو الم ىأ لاح اذاولو ضعت مهضحبر انقالاو مقالا لبست لع

 ا لئاقن لاف اهدحأ)ءوجا لع وفلتشام تفل ذاول ٌرقو هعسهلن ذوي ل ىذلا قلطنبف كن ذؤمف ننس

 نءنو-ر مو هب اصأ ضءس نوذولمف ةءهلا مول سو هنلع هللا ىلص <ىبنلا ةيطش مهلعلقثت نوقف اذملا ناك

 ( رف ىف ناكاذه ةبيتق نبا لاف (اهثلان'و) ل اتق ١ ق فصلا نمنوال ستي داس لاو (اهينانأو ) تاذئتساريغأ
 | ءانهم هللا له ردق هلزقو هرك ةنعو هياكن ءولسو هيلع هللا ىلصدقنا لوسر نع نوال قي (اهعبارو)قدنختا ا

 ص سفشالا لاق (ىوالاةهلكملا) لت : أسم هسهفف ه سمع ن نءنوذةلانيذلارذحافةلوقامأذ ازاجماديدهتلا ظ

 | نيضتل نعتلخ د ف هدنس نع نولعو هزهأ نءتوضر هد انعم ةريسغ لاهو م سعأ نوفل ان قعءملاو "لص

 وهدصدتلاع نكل ىلاسعت هنن ارك ذمدقتدةف لوسرلاركذ مدقناك ( ةيئاسثلاةةلقننملا) صا رعالا عم ةنلاخنا

 ١ ىلا اهءوجرةناثكلاا مكسو هيلي هلال ىلاعت هللا مئارهظالا ىزارلارك ونآ لاقوة ياكلا عج هيلاف لوسرلا

 نأ هي لالد.ةسالا هوو بوجولا مالار هاطنا ىلع لدن الا(ةئلاشنا هلكسملا) اهم دة :امنو دامليام

 ناةعالئ وكم هيرومأملا كراتف باَمعلل ق هم رمالا فلاذمو مالا كاذا فلام هيروماملا كرات لوم

 يح ناس اوم !كلذاإ ف اخ هيرومألملا 2 تاما كلذالا بوو ىن-ءمالو

 د
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م هان دجو اذكهلافو كدكضوارو رس ه«-ه-+ورراسا تالهتف
 هللاىضر ساب عنبا نعوةباصعلا» اريكدي ري

 'ءاهتدصالا,لب تاهمالاوءان الاناث. غم ملاوث اسال موج لهأ نال نيدلاولا نمرثك !قيدصلا |ههنع
 طسوياف هشمغ لاح ىف هلزخم لخ دهتنا ىف مثيخ نب عر الاخان ا ىحو ميج قب دصال ونعءفاشنمانااماولاةف

 العب ١)ةّرد تناف تقدص ن الاه كل ذب رو رمسلف لال ذب هتريخ ا داعاسإف لك ام هما تم دق ىّي> هتبراج ىلا

 8 ن1 - ايال عطقي ال هنامر< مر ىذن م قرسن ءنا ىلعةي الاد مب هللا هجر ةفمنسوبأ جحا (ةسماسلا

 1 : انج مكماع سدل ىلا.هت هلوق امأ لاقي دص نوكيا هلام هقرسسدارا نم اذلق هي دص لام نم قرم+ اذا عطقمال

 لح رلا ناك نان مى مه رو رع نب ثمل ىنىفادب الا تازرن نيرمسفم اراك الاقنانامشاوأ اعمحاولك أتنأ

 ترشيالذ لفل البالاهعم تناك ارو اش لك ايل هلك اون نم دج ل ناف همون ثك<يهدحو لك ًارالمبنمأ
 | ءابعنب !لوقاذه هلع حي رحالهدحو لكأ اذا لجْرلا نا ىلا عت هللا لءاف هير اشي نم دع ىتح اهناملا نو /

 0 الكأ مفضو م هدحاو: لزناذاراصنالا تناكهّنئاامهمحر مل ام وأ وم .ركعلاهوام_خمءهللا جذر
 اوعتجا اذا | وناك ”ىاكل ا لاقو نيقّرفتمو نيءق#ت واش, ف .ك اولك أي نأ م-هل هلنا صرف هعم هفمسضو

 لافو بج اوريغ كلذ نأ مهل هللا نيف ضد رملاو نمزلل كال ذكو د ىلءامابعط ىعالل اولزعام اعطاراك أما
 3 : اوريغ هنا ىلاسع2هلل نيف ىذؤدو أر هشام ةعجب دنع لد نأ نمافوخ ىدارفنواك اياونكنورخآ

 ِت ٠ !ليقو لضفملاهلاف تم ةندثت نانو تدنش عجب ىتثو تش عججانادشاو لاسملا ىلع بصن اعيججهلوقو

 3 اعت هنا ىنءملاف مكسفنا ىلعااسف انتو ملح داذاف ىلاسعت هلوقامأ عمو هب فصول مث قرد اقععردصم

 زن : ل ناف سابع نب | لاف مكس نأ اولّقتالو ىلا هلوق لام ىلعةدح اولا رسفنلاك نيابسملا سفن أ لسعج

 8 انماعو هللا لوسر ىلع مالسلا لملف دهشمملا ليخ دا ذاواشر لبق نم انماع مالا لهما هاسفن ىلعف دحأ

 نم ىلع مالسا | لّةملن ةمذلا لهأ تبل ا ىف ناكن او لاغتلا لاه هلع درت هكئالملا نأ ان ثد-و :داتق لاهاي
 سايعنب!لاق هبهتتا كرم أ امم ىأ هللا دنع نم ةبحت اوم لاقت هناكر دصملا ىلع بص ةمدت هلوقو ىده! عملا

 هيفاكربلا نعم لالا لاق ةسطةكرايمةلوقو ,كلع هللا مسا انعم مكملع مالسلا لاق نم امهمنء هنن ىضر
 اذاهناو باولو رجالا نم همفاسا تبان“ كر امم مال_بلانأ هناكس هللا لعاحاجزلا لاكو باوثلا فمع ذت

 نولقعت مكلعل مك هعث ارش هللا لفي ىأ تان"ال امك! هنن اني. كا ذكمرحأ لززحاو هريخ رثك 1 همف هللا عاطا
 اة رمش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمدخ لاق نأ نع دم ىورو هممنو هسهأ هللا نعاوم وذل

 3 و هيلع هللا ىلض”ىبنلا سبأ رىلعافقاو تنكو هةكرت ل هتكرثئش ىف ىل لاق الو هملعف ل هتلعفْئ ىف ل لاهاخ

 ١ هللالوسراب تن ىأو ىلا,تاق نهب عددنا ل اص ثالث كلعا الا لافو ىلا ه_سأر عفر هيدي ىلع ءاملاس مآ

 | ىعشلا ةالص لصو كدي ريخرثكم مهلع لف ادن تل داذاو رع لطي م ملع لف ىتءأ نم تقل نم لاش ىل
 94 ا نهأ ىلءه«ماوناك اذاوهلوسرو هللاءاونءآ ندا نو:موملااغا) ىلاعت هلوق « نيباو الا ةالص | مأف

 ضعبل لون ذاتسا اذاف هلوسرو هتتانونمؤينيذلا ك ماو اكنونذا:سنيذلا نا هون داس ىت- اوبهذي ل
 مكضعبءاع دك مكب لوسرلاءاعدا واود ال مر روذغ هللا اهلنا مهارفغت ماو م منم تدشن نان دافمماث

 0 1 ءيصروأ ةمَدق مسهميصت نأ هىعأ نع نوفلاخ نيذلاردلف اذاولمك.منوالستي نيا هللال_هد دق اصعد

 17 || لكب شاو الع اعمهثذمف هملا نو هجري مونو هلل مسن املعي دق ضرالاو تا وهسلا فام هلل نااالا ميا بادع
 "ا اهوجو عما هأ ىلع هلوق ىف اورك ذم مسج سهأ ىلع ئرق (ىلوألا هلمثملا) لئاسمتب الاىفد (ميلعىت
 ١ [وخ كل ذوز اجلا يبس ىلع عمان مالا فصوق هيلع عامجالل بجو! سمالاوم عمانلا رمال نأ( دخا)
 مهبراجت نيعَت_بلءارتالاو برادتلا بايزأ ن ءلسو هملعهقلا ىل هدققا لوس رادبال لج بطخ هنا ىلا ةراشثا : |عماجو ءأ ىللع «ةماوتاك اذا هلوق ىفو هعفتو هررض معي ىذا رءالاوأ مهمبطح فروا شتو أو دع هلئاستم
 'ئىثلكو دايعألاو عملا عماج ىعأ ىف لاق |  نع ( نانو ) هبلق ىلع شيام لالا هذهىف مهد أ ةق رافك
 ااا

 نو حجب

 * هلا



 نأ صيام مارلالا اذهانلق باقعلا قدسي نأ جونافلا م بوذدنملا كرا ناكلا كلذك ن

 |ىعأال فلاخلان ءرذملااىمأرذحلف هلوقنوكي نأزو< الإ ةلوق عونغوهو هبارومام بود ان
 د_ةدحو همأ ن وفلان نيذا !نءاذاول نوال تار ذ<لفرب دةَدلا اراصا كلذكن اكو لانلقر ذا فا

 نع لك هلوة نيو ءفم ىلا ىّدعتب العف سدارذا-انالاعاسض ميلأ ب اذعميدصيو أ نتف محدصت نأ هل :

 بوجو ىلء ل دير ديان هلوق نا َملق مهلوقىلوالا لمسك ا ىفاهبف سانلا فالتخ اانرك ذالقة دن ازب ل

 دوجوب طورمشم كادورذحلازار>ن مءلقأال كحاورذاإاب وحو دبال ائاق باةءلانعر

 هنالانلق باق علا قدسي مالا فلام لكنأ ىلسءلدتةنا الانا تاق هلوق باق عل!عوقو ى 239

 سانا هةر هلعلا موهعأ هموم مرش هباللاءمنوكينأ بجوذ ةفااخلا ىلع باقعلا لوزن بتر نعت ,

 نم (ةعبارلا هل ملا) معاهتناو قرغلابلئاهال هنالاا ةثاذكس مالا نا ملل: بوج ولا هلوسر م وأنا ١

 اذاو ميةتسم نالف هأ لاعب اك قد رطلاو نأشلا نيبو ىلوَدلا مالا نيد لرتشم مالا طفل لاه نم س |

 هيلعهل عفام لكن أى طاغي كلذو هّنةيرطو هل عفو لوسرل !لوقلو ادني هسعأ خ نءىلاعت هلوق ناك كلذاإن“ 3

 "ىلا ىلاةءسار هم نعهلوقىفةياكل نأ ىلعةينبم دل كسا هذهو انملع امحاو نوكي مال_ل او ةال 1

 لوصأ ىف ءانزعس ذل ذررقت ماتو ةماكلاب طق استدل اف ىلاءت هنا ىلا ةعدس ار تناكولامأ لو هملع هللا

 د_>-أ بون ىهالا ةفلاخم نأ دارا اف ملأ باذعمهيسروأ ةنتف مهدصتنأ ىلامت هلوقامأ معا هللاو ه 1

 لاح ىلا هت هتناددرائءاوةرح ' الاباذع ملالا ب ادع انوا دااىفةيوةعلا ةنمفلاددار ١1و نب سهالا ن

 ا ث دلا ىف كل د هل ضرع دقو امن دلا باةءنود نمت وعدق فل اخت اكل نال ني هال نيده نيب فلانا. 4

 ين سايعنبأ لاو مسهتاقت روهل ىه ةنمفلا نسحلا لاق مث ديدرتلا ل دس ىلع ىلا عت هدروأ بسلا اذأإذ

 ىلا ءةهلوةامأر اس ن اطلس مللع طلاس دم نيره همس ن ءولاوهالاو لزالرلا ىل_.قو لقا امس :

 هرادتقاو امهيفامو مهند ام ىلءو امملع ىلاعت هتر دق ىلءةللال دلك ا ذف ضرالاو تاو ءبلاىقامهللنإ|ا

 ةغلل ام نعرحزلاك كل ذ لكو هنلعيو هنفذ ام هلعو باةعبو أ باوثب ةازاحجلا نم هب ل ءاعبامف فاكسملا
 قافذااو نيدإ! ىف ةفل ا ! نم هملع ءاميهلع يكول دق لخ داامناف هيلع نأ ام لعي دق ىلاعت هلوةامأ»ي

 امبر تقناوفامعر عع تناك عراضملا ىلع تاخداذا دقن الا ذو دمعول ادمك ولىلا لعل اك ون عج
 ْ رعاشلالوةىفاكريثكتلا نعم ىلا اهجورع

 دوفودوذولا دعب هنعاها امعرتءانفلاروعهم س# ناق

 ٍْ | ىلءنيقف انمللاعمج ان وكن نأَر و هلانوعسربمولو هلع منام معيدق ىلا هت هل ونف ةسغلاو بأ

 ِ عضومريعىف مدع دقو ني_ةفانمال نوعجريواماعهبلع نأ ام نوكي نأ زوو تافتلالا قيروط

 | 506 لعاهشناو هن داعال هو الف هلالا مكح -ال ثم ىلا عوجرلا وههبلاعوجزلان أ

 لسو هبيصصو هل "1 ىلءو ىالا ىذلا دانس ىلع

 ظ
[ 

 سمانا ءزيكسا هسملب وىزارلا اردقلامامالا ريبدكسحل اريسسفتل ا, فوردملا ببغلا عن :افم نم عبا رلا زبملا

 هقيفوبو هقانر ظ

 كريكللا صااخءزطا اذه



 3 ءارانت نأ تيثذ ءاضتقو لالدخالا نع ةراءع سالا ةفلاخم تأ ا لال اونا نابإألا |

 هرمأ نعش وفااض نبذا ار ذ هاف ىلا.ءت لو قل باقل ىدتسم ىهالا فلا ناانلقامغاو فلان هءر وألا
 تاقعلا نءرد+ل اء يمالاو باعلان نءرذملاب مالا اذه فلاب حاف ميا باذع ممهصيوأ ةئتف جنس

 ةحىفد_تودقهلوسر ىعأ ولامن قام فلان نأ تدثفباقعلا لوزنآ ىضسقلل مايقدعي نوكرامنا
 0 | .نارمالا ة-ةفاومهلرقرمالل فلا هيرومأملا كرات نأ لنال لق ناف باذعلا لوزن ىذتقبام ظ

 اناسثالا نع ةدايعرضالا ةتفاومن [لستلالاناق ءاضتةعلالجالا نعةرابع هتفلانغو ءاشتةجنانثالا ظ

 نايتالا نعةرابعم الا ةقفاوم نأ (امهدحأ) نرمي لهالا ةقفاومريسفنانا تدمع ليلدل ااهاضتفم

 هس ىلع هب أت تنأو بدنلا ل هس ىلءءاضتقاوأرمالا نافر مالا هه ه ىذلا هولا ىلع ىهالا هيض ةرامع

 رمألا الذ نوكبفارت_ءالا نعةرابع مالا ةَمفا وهنأ( ىناثلا) مالل ةفلا.خم دل ذ ن احس بوجولا
 0 ىلع لدي هل :ردامنأانإسل اولا ي>اواقح هن :وكراكن | نع ةرامع نوت هّدمل انه ل وبما بخ اوانةح

 الل فلا هيروماملا كل رتناكوا هناوهورخ أ وجوب ضر اعم هنكل ءاضتقم كلر نع ةرامعىهالا هفنا ظ

 : 2311 ىف هوةننبام ىلع بانتعلا ىدعتسالال او طا. ال ذو ىلا ع هللا سهال ةفنلانم ةلامال بو دنملا كرت ثاكلا
 ٠ هاف ىلاعت هل وقل باةءلل قسم الا فلا نا تلق ل م الل فا ام هيرومألملا كران ”نأاناسةيلاشلا

 5 د ىهليدذحلا,ماللافلاخم نوكين مم أ ىلعلا د الاءذه نأ نال اقهسعأ نعنوغاانم ل

 1 رعال ا نع فل اخنا نأ ىلع ةلاد اهنكل كلذ ازاسنل ذكن وكي نأز وال لف سهالا ةمغلا ست نعرذ امالا عا

 مالكلا فلدالا لوقف ةدئاز" هلص نم ةلغفل تاق نارها همزادال حالا فلانا تلق فر زملا همزاي

 ١ ١ هبا أ فلام نأ ىلع الا هلال دانلسا دئاز نوك ال نأ ىلا هللا مالك اهسال تعالى٠امورباله_ذر

 تاق) نكس ب مالا درو هنا بابل ىف ام ىدقأ ب اذعلا نعرذملا هيلع بجي هنا تلقرل- ةباذد_ءلا. نع

 3 لعليشأد بال نكلر ذا برو ىلءلدنال هنا يه تاك ناف س١1 لأ اذ 0

 طورشمرذملا نس نأ لال ىلف باذعلا لوزنل ىضتتملا مادق دعب نوكيا منار ذحلا نسحور ذا نس

 ا ادعو طابا ناد هاو باذعلا لوزن لاة>١ دنع نسعي ردا لب اذا ال وبا ىضتقملا مابقي

 لوزن ىضتتي ام دوجو ىل_ةناالاةلالد انإسة.عطقال ةلاةحا ل سس اءذ هال عاف لاقحالا درع
 ارمأ نااندنعو اد اواسهأ الا دمي ال د سه أ نعهوقال د_-اوسأ ىف لد سعأ لك ىفالن ك2 تامل

 لة < هصأ نع وقفريعذلان كل كلكم لك نأ السل ذك سعأ لك نا تاقرلذ بوجول ادنفي ادحاو

 اقر امهدحأ ق- ىف بوجولل مالا نأ ىل_ءالا لدنالت يآ الاولوسرلا ىلا هدوعو ىلاعتهقناىلا هدو«

 ليلا اناق ءاضتقعنابت الا نع ةرامع مالا هَعفاومنأ لق ل هلوق (باوخلا) كلذكرش” الاوسىفلا | ْ

 3 و ىلءىرد <ود.سال قةاومدعلا اذه نالاقينأ نس دسسسلا أ لئتما اذاد.- علا نأ ملع ظ

 ةخالا لهأ ن ن٠ةدوريضا ان مواعم قالطالا اذه. نسحو هفلاخ لب هةفاوأم هنا لا تب هيأ لثتعالرأو هله

 ' ىلع مالا ه.ضةقياع نامتالانعةر اع ةّمْف اوم اهلوقءاضتقءناستالا ن نع ةراسبءرمالا ةقفاومنأ تثق

 |لوقتف مالا ى زةةناسنالا دذعالا لصحتال رمالا ةةفاومنأ عطسا_ملا نق رهالا هضمي ىذلا هجولا
 3 0 ديل داو لس هلا ءاًضتقا ىلعالا لدي ال ل-ءفا هلوقنال ل_ءفلاود مالا ىذتقمنأ اء حملا ظ

 ةفلاضاوةقف ةفاوملانيب سدلهنالة فلا الوصح بجوف ةةفاوملاد_بواالذرمالا ينتقد بو

 ةقفاومنوكيالاذه اناق لويةلاي جاو اة- مالا كل ذنوكداقّدعان عةرامع ة- ةفاوملاهلوق 5

 0 مالا ع نعءةرايع ئدلاَةَقذاوهنافؤ سلا قادوا قعلادلا لبلد ةيناويووكح» رع |

 0 رب رقت ىضتقي هتف فازتعالا نأك هو دا ةمتح ىلع لمادإا لداذاف هاًضمةمرب رقت : ىضتقيامب
 01 |1391 ضاع راي تفاوت توجو فنا لوشن يذل :ةاا-!ف يهالا امأ لم اذلا

 | هلوق هاصن فق لب عف نءةراسء مالا ةةفاومتناحح. ذدو>ولاىفهوحد ريرةث ىذمشب دوحولاف :

 : ناكحول
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